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F O R M U L A R E 

 

FORMULAR V.1.1  

 
FIŞA INFORMA łII GENERALE 

 
 

 
1. Denumirea/ numele ofertantului  

2. Cod unic de înregistrare fiscală  

3. Atribut fiscal  

4. Adresa completă a sediului şi 
posibilităŃi de contact: 

telefon: 
fax 
e-mail 

 

5. Trezoreria la care ofertantul are 
deschis cont şi numărul de cont 

 

6. Principala piaŃă a afacerilor  

                                                                                            
 
 
 
 
 
Data completării_____________ 
                                                                                              OPERATOR ECONOMIC, 
                                                                                         ...................................................... 
                                                                                                (semnatura autorizata) 
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Formular  V.4.5. 

 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

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

          



 
 

 
 
 
 
Nr. 
Crt. 

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

Acord 
subcontractor cu 

specimen de 
semnatură 

    
    
    

            
    

 
 
 

                                                                                                                                                                                                               
Operator economic, 
            

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

   (semnatura autorizată) 
 

 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 



C A I E T  D E  S A R C I N I  
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FORMULAR V.1.2  

 
 

DECLARA łIE 
privind eligibilitatea 

 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________________   
______________________________________________________________________,  

 
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedura de achiziŃie pentru “  
Proiectare şi execuŃie lucrări de reabilitare termică a imobilului situat 
...................................................”  şi a prevederilor legislaŃiei penale aplicate faptei de fals în 

declaraŃii, 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, 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. 
Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de _____________________ . 
     
                                                                                            
Data completării_____________ 
 
 
 
 

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic) 

 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 



C A I E T  D E  S A R C I N I  
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FORMULAR V.1.3  

 

DECLARAłIE  
privind neîncadrarea în situa Ńiile prev ăzute la art. 181 
din Ordonan Ńa de urgen Ńă a Guvernului nr. 34/ 2006 

 
 

Subsemnatul(a) ___________________________________________________                                  
______________________________________________________________________ 

(numele operatorului economic-peroana juridică) 

în calitate de ofertant la procedura pentru achiziŃia “  Proiectare şi execuŃie lucrări de 
reabilitare termică a imobilului situat ..............................................” , organizată de 
…………., 
declar pe proprie răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 

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

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

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

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

Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem. 
ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 
Data completării ____________ 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 



C A I E T  D E  S A R C I N I  
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FORMULAR V.1.4  

 
 

DECLARAłIE  
privind calitatea de participant la procedur ă 

 
1) Subsemnatul(a), ______________________________________________________                                  
  _____________________________________________________________________ 

(numele operatorului economic-peroana juridică) 
declar pe propria răspundere, Ńinând cont de prevederile legislaŃiei penale aplicate faptei de fals în 
declaraŃii, că, la procedura având ca obiect achiziŃia “  Proiectare şi execuŃie lucrări de 
reabilitare termică a imobilului situat ..................................................” , organizată de 
……………..……………, particip şi depun ofertă: 

[   ] în nume propriu 
[   ] ca asociat în cadrul asociaŃiei __________________________________ 
[   ] ca subcontractant al __________________________________________ 
(se bifează opŃiunea corespunzătoare) 

2) Subsemantul declar că: 
[   ] nu sunt membru al niciunui grup sau reŃele de operatori economici 
[   ] sunt membru în grupul sau reŃeaua ale cărei date de recunoaştere le prezint în lista 
anexată 
(se bifează opŃiunea corespunzătoare) 

3) 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, dacă vom fi desemnaŃi câştigători, pe parcursul derulării 
contractului de achiziŃie publică.  
4) 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. 
5) Subsemnantul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ..........................., cu sediul în 
..................................., cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 
Data completării ____________ 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 



C A I E T  D E  S A R C I N I  
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FORMULAR V.4.1.  

 

 
DECLARA łIE 

privind serviciile similare 
 
Subsemnatul, reprezentant al ______________________________________________   
______________________________________________________________________,  

 

declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedura de achiziŃie “ Proiectare şi 
execuŃie lucrări de reabilitare termică a imobilului situat 
..............................................................”  şi Ńinând cont de prevederile legislaŃiei penale aplicate 

faptei de fals în declaraŃii, că informaŃiile privind serviciile similare prezentate în tabelul anexat 
sunt reale şi corecte. 

 
Data completării ____________ 
 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic) 

 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 



C A I E T  D E  S A R C I N I  
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ANEXĂ LA FORMULARUL V.4.1 
 

Nr. 
crt.  Obiectul contractului 

Data 
contractului  

PreŃul 
contractului 

(lei, fără TVA) 

Beneficiar 
(numele şi adresa 

completă) 

Durata de 
realizare 

Scurtă descriere 
imobilului  

(aria desfăşurată, regimul 
de înălŃime, număr de 

apartamente) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
Data completării __________________ 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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FORMULAR V.4.2.  

 

 
DECLARA łIE 

privind personalul de specialitate 
care va răspunde de îndeplinirea contractului 

 
Subsemnatul, reprezentant al ______________________________________________   
______________________________________________________________________,  

 
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedura de achiziŃie a serviciilor “  
Proiectare şi execuŃie lucrări de reabilitare termică a imobilului situat 
..........................................”  şi Ńinând cont de prevederile legislaŃiei penale aplicate faptei de fals 

în declaraŃii, că persoanele nominalizate în tabelul de mai jos vor răspunde de îndeplinirea 
contractului. 

 

Nume şi prenume 
Rol în 

îndeplinirea 
cotractului 

Studii 
Vechime în 
activitate 

    

    

    

 
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. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, alte persoane juridice să 
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai......................... cu privire la orice aspect în 
măsură să dovedească veridicitatea datelor de mai sus. 
Data completării_____________ 
 

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic) 

 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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FORMULARUL V.4.2.1  
EXPERIENłA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CHEIE 

CURRICULUM VITAE ŞI DECLARA łIE DE DISPONIBILITATE 
(Maxim 3 pagini + 3 pagini de anexe) 

TOATE CV-urile TREBUIE SĂ INCLUDĂ O DECLARAłIE DE DISPONIBILITATE 
SEMNATĂ 

PoziŃia propusă în contract:     
 
1. Prenume:       
2. Nume:    
3.  Data şi locul naşterii:  
4. NaŃionalitatea:     
5. Starea civilă:       
 Adresa (telefon/fax/e-mail):  
6.  Pregătire profesională: 

InstituŃia:  
Data: 
De la (luna/anul) 
La (luna/anul) 

 

LicenŃa:  
InstituŃia:  
Data: 
De la (luna/anul) 
La (luna/anul) 

 

LicenŃa:  
 
7.  Limbi străine 
(Pe scară de la 1 la 5, unde 5 este maxim): 

Limba Nivel Citit  Vorbit Scris 
Romana  Limba maternă    
Germana      
 

8. Membru în asociaŃii profesionale: -  
9. Alte abilităŃi (de ex. operare calculator, etc.):  
10. PoziŃia ocupată în prezent:   
11. Ani de  experienŃă profesională:  
12. Calificări chieie:  
13. ExperienŃa specifică în Ńări neindustrializate: -  
 



C A I E T  D E  S A R C I N I  
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14. ExperienŃa profesională: 
Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)  

Locul (Ńara şi localitatea)  

Companie/organizaŃie  

PoziŃie  

Descrierea activităŃii întreprinse  

  

Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)  

Locul (Ńara şi localitatea)  

Companie/organizaŃie  

PoziŃie  

Descrierea activităŃii întreprinse  

  

Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)  

Locul (Ńara şi localitatea)  

Companie/organizaŃie  

PoziŃie  

Descrierea activităŃii întreprinse  

................................................................................ 
15. Altele:posesor carnet categoria B  
15a. PublicaŃii şi seminarii: -  
15b. Recomandări: -  
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DECLARA łIE DE DISPONIBILITATE  

Eu, prin prezenta, declar că acest curriculum vitae este adevărat şi îmi declar 
disponibilitatea şi dorin Ńa de a îndeplini activitatea din contract pentru care sunt 
propus. 

 

 Semnătura şi data  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Data completării  

Operator economic, 

Semnătura autorizată _____________________________ 

L.S.. 
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FORMULAR VI.3. 
 
Scrisoare de granŃie bancară pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire 

a contractului de achiziŃie publică 

 
 
Către Primăria comunei Cornetu str. Sos. Alexandriei nr.140, judetul Ilfov 
 
 
   Cu privire la procedura de achiziŃie privind  “  Proiectare şi execuŃie lucrări de reabilitare 
termică a imobilului situat .....................................” ,noi 
........................................................................................................................................... 

 (denumirea băncii) 
având sediul înregistrat la ................................................................................................., 

(adresa băncii) 
ne obligăm faŃă de (denumirea autoritatii contractante ) să plătim suma de ................. lei 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 .... .  

(semnătură autorizată) 
 



D O C U M E N T A ł I E  D E  A T R I B U I R E  
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FORMULAR VI.4. 
Grafic de îndeplinire a contractului 

 
Nr. 
crt. Activitate 

Durata  
(zile) 

1. Proiect tehnic + Verificare  
2. PAC + Verificare  
3. CS +DE + Verificare  

 TOTAL PROIECTARE  
4. Lucrari  

 TOTAL CONTRACT  
 
Data completării_____________ 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
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FORMULAR VI.5.1. 
Detalierea preŃului ofertei 

 

 

Nr. 
crt. 

Categoria de 
documentaŃie 

Valoare fără 
TVA 
euro 

Valoare fără 
TVA 
lei 

Valoare TVA 
lei 

Valoare cu 
TVA 
lei 

1. PT+PAC+CS+DE     
 VT     
 AsistenŃă tehnică     
 Total servicii     
2 Lucr ări     
 TOTAL CONTRACT     

 
Data completării_____________ 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 



D O C U M E N T A ł I E  D E  A T R I B U I R E  
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FORMULAR VI.5  

 

FORMULAR DE OFERT Ă 
 
Către : Denumirea autoritatii contractante si adresa 
 
    Domnilor,  
   1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului 
......................................................................................................................................................., 
(denumirea/numele ofertantului) 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată, să 
îndeplinim contractul privind ” Proiectare şi execuŃie lucrări de reabilitare termică a imobilului 
situat ...........................................” , pentru preŃul de ..................... lei (suma în litere şi în cifre), 
reprezentând ………………….. euro (suma în litere şi în cifre), în condiŃiile specificate în documentaŃia 
de atribuire şi în conformitate cu formularul anexat, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în 
valoare de ................ lei (suma în litere şi în cifre). 
   2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să respectăm termenele de 
realizare pentru fiecare activitate, în conformitate cu graficul de îndeplinire a contractului prezentat, în .... 
............................ zile, (durata în litere şi cifre), din care: 

durata de elaborare a documentaŃiilor tehnice .................... zile, (durata în litere şi cifre) 
durata de execuŃie a lucrărilor .............................................zile, (durata în litere şi cifre) 

   3. Ne angajăm să menŃinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi 
cifre), respectiv până la data de ................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  
   4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui 
un contract angajant între noi.  
   5. Precizăm că:  
    [   ] depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă";  
     [   ] nu depunem ofertă alternativă.  
    (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.)  
   6. Am înŃeles şi consimŃim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire.  
   7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ dacă acesta nu este temeinic 
justificat sau orice altă ofertă pe care o puteŃi primi.  
 
    Data …../…../……..  
 
   . ........................, (semnătură), în calitate de ....................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 


