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OFERTANTUL  
FORMULARUL 10B 

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

3. FORMULAR DE OFERTA 
Catre .................................................................................................... 
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
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 executam _______(denumirea 
lucrarii)__________pentru suma de ______(suma in litere si in cifre)___________(Lei), la care se 
adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de     _(suma in litere si in cifre)_Lei. 

 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, să începem lucrările cât mai 

curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de 
execuŃie anexat în ______(perioada în litere şi în cifre)____ luni calendaristice. 

 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 de zile, respectiv pana la data 

de __(ziua/luna/anul)_____, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte 
de expirarea perioadei de valabilitate. De asemenea ne angajăm să extindem valabilitatea ofertei în 
urma solicitării exprese a autorităŃii contractante cu păstrarea obligaŃiilor de mai sus. 

 
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: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat 
in mod clar "alternativa"; 
     _ 
    |X|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
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. 
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 ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
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OFERTANTUL  
FORMULARUL 9 

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

 
 

CENTRALIZATOR DE PRET SI DURATA 
 

 
 

Etapa Durata Valoare 
(RON fara 

TVA) 
   
   
   
 
TOTAL 
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FORMULAR nr. 12A 
OPERATOR ECONOMIC  
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 

 
DECLARAłIE 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. 180 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 nr. 12B 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAłIE 
Privind neîncadrarea în situa Ńiile prev ăzute la art. 180 şi 181  

din Ordonan Ńa de Urgen Ńă a Guvernului nr. 34/2006  
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________,  

                                              denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica avand ca obiect ....................................... (denumirea produsului, serviciului 
sau lucrarii  si codul CPV), la data de......................(zi/luna/an), organizata de 
........................................................... 
                                                                                 (denumirea autoritatii contractante),  
 declar pe propria raspundere ca: 

a. nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui arnjament 
cu creditorii. De asemena, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare reglemntata prin lege; 

b. nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile 
prevazute la litera a); 

c. mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata ................; 

d. nu am fost condamnat in ultimii 3 ani prin hotararea definitiva a unei instante 
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in 
materie profesionala. 
 

       Subsemnatul declar ca informatiile furnizate  sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritate a contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
    Data completării ...................... 
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
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FORMULARUL 12C 
 
OFERTANTUL  
…….................…….........  
(denumirea/numele) 
 

DECLARAłIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă 
 
1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant 
împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 
sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie 
publică , având ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la 
data de .............. (zi/lună/an), organizată de ............................, particip şi depun ofertă: 

□ în nume propriu; 
□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi înşine >. 
□ ca subcontractor    

    (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 
2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.  
3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii 
raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si sa 
primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, este raspunzator in nume propriu si in 
numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile si ca toti membrii asocierii se obliga sa 
ramina in asociere pe intreaga durata a executiei contactului. 
4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Capitolului II, SecŃiunii a 8-a - Reguli de evitare a 
conflictului de interese din OrdonanŃa 34, modificata si completata, si adăugam, in mod special, ca nu avem 
nici un potenŃial conflict de interese sau alte relaŃii asemănătoare cu ceilalŃi candidaŃi sau alte părŃi implicate 
in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei; 
5. Subsemnatul declar că: 
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reŃele de operatori economici; 
□ sunt membru în grupul sau reŃeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
    (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 
   6. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în 
prezenta declaraŃie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie 
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaŃi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziŃie 
publică. 
    7. De asemenea, 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. 
    8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ........,  adresa str......, cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de 
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
____________________________________. 
(denumire/nume operator economic) 
 
 
OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele) 
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Formular nr. 12 G 
Operator economic, 
…….................…….........  
(denumirea/numele) 
 

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

 
 

Subsemnatul ………..(nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al. 
............................... (denumirea si adresa completa a operatorului economic), 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 si adresa completa a 
autorităŃii contractante), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 
 
Lucrarea ce se 
intentioneaza a fi 
subcontractată 

Numele şi detaliile 
subcontractanŃilor 

Valoarea subcontractului ca 
procent al costului total al 
proiectului 

Acord subcontractor cu 
specimen semnătură 

    
 
De ataşat acordurile preliminare de subcontractare:  
 
Semnătura _______________ in calitate de .........  , legal autorizat să semnez candidatura pentru şi în 
numele ........................ 
Data  

Operator economic, 
 

                                                              (semnătura autorizata) 
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FORMULARUL 1 
 
     OFERTANTUL 
............................................................ 
    (denumirea/numele) 
 

INFORMATII GENERALE 
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 mai jos sunt reale.  
 
TIPUL COMPANIEI: 
 
1. Denumirea / numele  
2. Abreviere 
3. Adresa : 
4. Cod Postal: 
5. Tara 
6. Telefon: 
    Fax: 
   Telex: 
   E-mail: 
7. Codul unic TVA*: 
8. Locul Inregistrarii: 
9. Data Inregistrarii: 
10. Numarul de Inregistrare: 
11. Obiectul de activitate, pe domenii: 
12. Cifra de afaceri si profit pe ultimii 3 ani**: 
 

Anul 
Cifra de afaceri anuala 

la 31 decembrie 
( moneda) 

Cifra de afaceri anuala 
la 31 decembrie (echivalent 

euro) 

Profitul net la 31 
decembrie 
(moneda) 

Profitul net la 31 
decembrie 

(echivalent euro) 
1.                 2006     
2.                 2007     
3.                 2008     
Media anuala:     

 
 
Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]    Ofertant,……....……………………….. 

(semnatura autorizata) 
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* - puteti verifica validitatea la adresa http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ro/vieshome.htm pentru 
firmele din cadrul UE. 
** - va rugam sa atasati copii ale bilantului inregistrat la administratia financiara pe anii 2007 si 2008 

Formular nr.12E 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARAłIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 
 

 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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Formular nr.12E1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operato

r 
economi

c, 
 

              ...................... 
               (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

 
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 
 

        

 
..... 
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CANDIDATUL/OFERTANTUL                                     FORMULARUL nr.2  
 
  _____________________ 
     (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 nr.12I 
Ofertantul/candidatul 
…………………………… 

 
 
 
 

DECLARAłIE 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) 
 
 

 2007 2008 2009 
Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

 
(În cazul solicitării) 
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru 
indeplinirea contractului de achizitie publica. 
 
    Data completării ...................... 
 
 

             Operator economic, 
                ………… ………………. 
                    (semnatura autorizată ) 
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FORMULARUL nr. 12I a 
Operator economic, 
…………………………… 
 

 
 
 

DECLARAłIE PRIVIND PESONALUL DE SPECIALITATE 
 
Subsemnatul…………….., reprezentant împuternicit al …………………. (numele ofertantului), 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 …………. (denumirea şi adresa completă a AutorităŃii 
Contractante), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 
Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de …………. (se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei) 
 
Nr. Crt Numele şi prenumele 
  
  
  
  
  

 
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil 
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. 
 
Data completării:  
 
 

Operator economic, 
                …………..... ………………. 
                    (semnatura autorizată ) 
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FORMULARUL nr. 12I b 

Operator economic, 
…………………………… 
 
 
 
 
 

LISTA CATEGORIILOR DE EXPER łI IMPLICAłI CARE VOR 
FURNIZA SERVICIILE DE CONSULTAN łĂ 

 
 
 

Nr. 
Crt 

Categorii exper Ńi Experien Ńă minim ă Responsabilit ăŃi 

1    
2    
3    
4    
5    
N    

 
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
                …………..... ………………. 
                    (semnatura autorizată ) 
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Formular 12G 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARAłIE PRIVIND PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE 
SUBCONTRACTANłI 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 economic, 
                …………..... ………………. 
                    (semnatura autorizată ) 

 
        



 16 

  
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părŃile din contract ce 
urmează a fi subcontractante 

Acord subcontractor cu specimen de 
semnatură 

    
    
    

                
 
 
 

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

                                  (semnatura autorizată) 
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FORMULARUL nr. 5  
Inregistrat la sediul autoritatii contractante 

Nr. .......... / ........…… 
 
OFERTANTUL  
…….................…….........  
(denumirea/numele) 
 
 
 

1. SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 
Catre …………………….    
 
 
Ca urmare a anuntului de participare aparut in pe www.e-licitatie.ro, nr. ……..…... din 

…….........................., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari aferente 

obiectivului „......................................” 

 

 
Noi ……………………………................................................... va transmitem alaturat urmatoarele: 
1. Documentul ..............................................…..… privind garantia pentru participare, in cuantumul si in 
forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un exemplar original si 1 copie in limba romana, 
continand: 
a) oferta; 
b) documentele care insotesc oferta. 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra. 
 
 
 
 
Data completarii ..................... 
 
Cu stima, 
 

Ofertant, 
……........................... 
(semnatura autorizata) 
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OFERTANTUL  
…….................…….........  
(denumirea/numele) 
 
 

 
 
 

OBLIGAłII CONTRACTUALE ÎN DESFĂŞURARE 
 
 

Nr. 
Crt. 

Nume 
beneficiar 

Nr. contract 
Valoare contract 
lei si euro (fara 

TVA) 

Executat 
(%) 

     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ofertant, 
……........................... 
(semnatura autorizata) 
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ACORD DE ASOCIERE 
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
Conform _____________________________________________________. 
                            (incadrarea legala) 
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ 
    S.C. ________________________ 
 
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: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 

- liderul asociatiei S.C. _____________ 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: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
Liderul asociatiei: 
S.C. ______________________ 
Alte clauze: ______________________________________  
 
Data completarii:      LIDERUL ASOCIATIEI, 
______________      __________________ 

ASOCIAT, 
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FORMULARUL nr.11 
BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

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

 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _________________ (denumirea 
contractului de achiziŃie publică), noi ______________(denumirea băncii), având sediul 
înregistrat la ________________________, (adresa băncii) 
ne obligăm faŃă de ______________________(denumirea autorităŃii contractante)  
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 ____ (semnătură autorizată) în ziua __ luna __ anul __ . 
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FORMULARUL19 

                 Banca 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUłIE 
 
 
Către ___________________________________________ 
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
 
 
Cu privire la contractul de achiziŃie publică _______________ (denumirea contractului), încheiat 
între __________________, în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de 
achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenŃa sumei 
de _______reprezentând ____% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta 
la prima sa cerere însoŃită de o declaraŃie cu privire la neîndeplinirea obligaŃiilor ce revin 
contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziŃie publică mai sus 
menŃionat. 
Plata se va face în termenul menŃionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din 
partea achizitorului sau a contractantului. 
Prezenta garanŃie este valabilă până la data de ______________. 
În cazul în care părŃile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 
garanŃiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului 
băncii, se va obŃine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanŃie îşi 
pierde valabilitatea. 
 
Parafată de Banca _________ în ziua ______ luna ________ anul _____. 
 
 
 
 
 
                                                                                 (semnătură autorizată) 
 
  
 
 

 


