
 
 

 
 

FORMULARE 
 
 

           FORMULARUL nr. 10B 
 Operator economic 

 ............................ 
 (denumirea, numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
către........................................ 

(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
 

 
 Domnilor, 
 1. Examinând documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemanŃii, 
reprezentanŃi ai ofertantului.....................(denumirea şi numele ofertantului), ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia menŃionată mai sus, să 
prestăm.....................(denumirea serviciilor), pentru suma de....................(suma în litere şi cifre, 
precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepŃia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoare 
adaugată în valoare de....................(suma în litere şi cifre). 
 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile în conformitate cu graficul de timp anexat. 
 3. Ne angajăm să menŃinem această ofertă valabilă pentru o durată de.....................(durata 
în litere şi cifre) zile, 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. Alături de oferta de bază: 
 I   I depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar „alternativă”; 
 I   I nu depunem ofertă alternativă. 
 (se bifează opŃiunea corespunzătoare)  
 6. Am înŃeles şi consimŃim că, 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 şi numele operatorului economic) 
 
 
 

 
 

FORMULARUL nr. 11 
BANCA 
…………………… 
    (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ 
pentru participare cu ofert ă la procedura de atribuire 

a contractului de achizi Ńie public ă 
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 ____________ (semnătura autorizată) în ziua ____ luna ____ anul ____ 
  
  

 



 
 
 
 
 

FORMULAR nr. 12 A 
Operator economic 
……………………... 
(denumirea/numele) 
 
 

DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al...................(denumirea /numele şi sediul/adresa 
operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi 
sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaŃia prevăzută la art. 180 
din OrdonanŃa de UrgenŃă 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, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, 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. 

 
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.  

 
 
 
 
 
Data completării……………….. 
 
                                                                             Operator economic, 
                                                                             ......……………….... 
                                                                           (semnătura autorizată) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Formular nr. 12B  
   
 Operator economic 
            .................................. 
 (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art . 181 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006  
 
 Subsemnatul(a) ........................................................ (denumirea, numele 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 
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, 
reglementata prin lege; 
 b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile 
prevazute la lit. 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 autoritatea 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. 
 
                                                                  
     Operator economic, 
                                                                 ......................................... 
                                                                   (semnatura autorizata) 
 
 



 
 
                                                                           
 

Formular nr. 12C  
    
 Operator economic 
              ............................... 
             (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
 1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al.......................... (denumirea operatorului 
economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, 
la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .................. (se mentioneaza 
procedura), avand ca obiect ........................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul 
CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de ........................................... (denumirea autoritatii 
contractante), particip si depun oferta: 
 [ ] in nume propriu; 
    [ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................; 
    [ ] ca subcontractant al ..................................................................; 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
   [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in 
anexa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervene 
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a 
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul 
derularii contractului de achizitie publica. 
    4. De asemenea, 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. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ...................... (denumirea si 
adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea 
noastra. 
 
                                                                 
      Operator economic, 
                                                                ......................................... 
                                                                    (semnatura autorizata) 
 
 



 
 
 

Formular nr. 12E  
 

Operator economic  
          ................................  
           (denumirea/numele)  
 

DECLARAłIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR  

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 
 

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 
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.  
 

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

                                                                     (semnătură autorizată)  
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Nr. 
Crt. 

Obiectul 
contractului 

Codul 
CPV 

Denumirea/numele 
beneficiarului/clientului 

Adresa 

Calitatea 
prestatorului 

PreŃul total 
al 

contractului 

Procent 
îndeplinit 

de 
prestator 

Cantitatea Perioada de 
derulare a 
contratului 

        
1.        
2.        
….        

  

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
 

.................................. 
                                     (semnătură autorizată)



Formular nr. 12G 
 

Operator economic  
          ................................  
           (denumirea/numele)  
 

 
DECLARAłIE 

PRIVIND PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 
DE SUBCONTRACTANT 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 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.  
 

                                                                
 

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

                                                                 (semnătură autorizată)  
     
 
 

 
 



Nr. crt. Denumire subcontractant Partea/părŃile din contract ce 
urmează a fi subcontractate 

Acord subcontractor cu specimen de 
semnătură 

    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
………………………. 

(semnătură autorizat ă)



 
 

Formular nr. 12H  
 
           Operator economic  
          .................................  
           (denumirea/numele)  
 

 
DECLARAłIE 

PRIVIND UTILAJELE, INSTALA łIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE  
CARE DISPUNEOPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA   

CORESPUNZĂTOAREA CONTRACTULUI DE SERVICII 
 

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 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.  
 

     
                     
               

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

                                                                            (semnătură autorizată)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Formular nr. 12I  

 
Operator economic  

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

DECLARAłIE 
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJ AT ŞI 

AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 

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 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.  
 
 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal 
de conducere 

   

 
(În cazul solicitării)  

     Anexez la declaraŃie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului 
responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică.  
 
     Data completării ..............................  
 

     
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

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

(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 

 
 
 
 

 Ca urmare a invitaŃiei de particpare publicată în SEAP sub nr. ................... privind 
aplicarea procedurii de achiziŃie publică pentru atribuirea contractului ....................... 
(denumirea contractului de achiziŃie publică), noi ........................... (denumirea/numele 
ofertantului) vă transmitem alăturat, următoarele: 
 

1. Documentul ........... (tipul/seria/numărul, emitent) privind dovada constituirii 
garanŃiei de participare, în cuantumul şi forma stabilite prin documentaŃia de 
atribuire; 

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând oferta în original şi un număr de 
......... copii. 

 
 Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi satisface cerinŃele 
dumneavoastră. 
 
 Data completării ........... 
 
 Cu stimă, 
 Director general, 
      ..................................... 
 
 
 

Candidat/ofertant, 
 

__________________________ 
 

(semnătura autorizată) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
INFORMAłII 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: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Anul           Cifra de afaceri anuală la              Cifra de afaceri anuală la 

31 decembrie (lei)           31 decembrie (echivalent euro) 
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 1. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 3. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Media anuală: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
                                                                                    Ofertant, 
                                                                                ……………….. 
                                                                          (semnătura autorizată) 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL NR. 18 A 
 
Formular pentru persoane juridice 
 
Antet/contestator 
……………………. 
 

CONTESTAłIE 
 

 Subscrisa………………….., cu sediul în …………………………….…….. cod unic de 
înregistrare……..…………., reprezentată legal prin…………………… în calitate de 
ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de….. organizată de autoritatea 
contractantă .…………., având sediul în……………….., 
 
 contest decizia autorităŃii contractante ...……………………….…, pe care o  
consider nelegală. 
 
 Motivele care stau la baza contestaŃiei sunt: 

- în fapt ……………………………………… 
- în drept ……………………………………. 
 
În sprijinul contestaŃiei depun următoarele mijloace de probă: 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

Reprezentant legal  (nume/prenume în clar) 
_____________________________________ 

 
(semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL NR. 18 B 
 
Formular pentru persoane fizice 
 

CONTESTAłIE 
 

 Subsemnatul………………….., cu domiciliul în ……………………………. în calitate 
de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de………………….. organizată 
de autoritatea contractantă ……..…………., având sediul în……………….., 
 
 contest decizia autorităŃii contractante ...……………………….…, pe care o  
consider nelegală. 
 
 Motivele care stau la baza contestaŃiei sunt: 

- în fapt ……………………………………… 
- în drept ……………………………………. 
 
În sprijinul contestaŃiei depun următoarele mijloace de probă: 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

 Semnătura autorizată_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Banca                                                                                                 Formular nr. 19 
_______________ 
 
 

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 
achzitorului, 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) 
  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAłIE 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, dupã caz, tipul întreprinderii: 
    [] Întreprindere autonomã. În acest caz, datele din tabelul de mai jos 
sunt preluate doar din situaŃia economico-financiarã a întreprinderii 
solicitante. Se va completa doar declaraŃia, fãrã anexa nr. 2. 
    [] Întreprindere partenerã. 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 legatã. 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 întreprinderii*1) 
 ┌───────────────────────────────────────────────────────
──────────────────── 
 │                     ExerciŃiul financiar de referinŃã*2)                                         
 ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬───
───────────────────                           
 │Numãrul mediu anual de       │ Cifra de afaceri anualã       │  Active totale                            



│ 
 │salariaŃi                    │       netã               │ (mii lei/mii euro)                            │ 
 │                         │  (mii lei/mii euro)           │                            │ 
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───
──────────────────── 
 │                         │                         │                            │ 
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼───
──────────────────── 
                                                                            
   Important: 
    PrecizaŃi dacã, faŃã de exerciŃiul      []  Nu 
    financiar anterior, datele financiare   []  Da (în acest caz se va completa 
    au înregistrat modificãri care                  şi se va ataşa o declaraŃie 
    determinã încadrarea întreprinderii             referitoare la exerciŃiul 
    într-o altã categorie (respectiv                financiar anterior) 
    micro-întreprindere, întreprindere 
    micã, mijlocie sau mare). 
 
 
             Semnãtura ........................................ 
                           (numele şi funcŃia semnatarului, 
                        autorizat sã reprezinte întreprinderea) 
 
 
    Declar pe propria rãspundere cã datele din aceastã declaraŃie şi din 
anexe sunt conforme cu realitatea. 
 
 
    Data întocmirii ........................... 
 
    Semnãtura ................................. 
 
-------------- 
    *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din prezenta lege. 
    *2) Datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaŃi, cifra de 
afaceri anualã netã 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 numãrul mediu anual de salariaŃi, cifia de afaceri anualã netã şi 
activele totale se determinã şi se declarã pe propria rãspundere. 
 
 


