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    Formular nr. 10B 
    Operator economic 
    .................. 
    (denumirea/numele) 
                               FORMULAR DE OFERTA 
    C ătre ............................................... ......... 
          (denumirea autorit ăţii contractante şi adresa completa) 
 
    Domnilor, 
1.  Examinând documenta ţia de atribuire, subsemna ţii, reprezentan ţi ai 
ofertantului ............. (denumirea/numele oferta ntului), ne oferim 
ca, în conformitate cu prevederile şi cerin ţele cuprinse în documenta ţia 
mai sus men ţionat ă, sa prestam serviciile 
Amenajare spatii depozitare aparataj/echipamente el ectrice Corabia, str. Bibescu Voda, nr. 
21  – faza SF, PT+CS pentru suma de………………. Din care SF: ............., PT+CS:............... 
platibila dup ă recep ţia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea 
adăugat ă în valoare de ...................... (suma în lite re şi în 
cifre). 
    2. Ne angaj ăm ca, în cazul în care oferta noastr ă este stabilit ă 
câştig ătoare, sa prestam serviciile în graficul de timp an exat. 
    3. Ne angaj ăm sa men ţinem aceasta oferta valabil ă pentru o durata de 
........ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv pana la data de 
.................. (ziua/luna/anul), şi ea va r ămâne obligatorie pentru 
noi şi poate fi acceptat ă oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
    4. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achizi ţie publica 
aceasta oferta, împreun ă cu comunicarea transmis ă de dumneavoastr ă, prin 
care oferta noastr ă este stabilit ă câ ştig ătoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 
    5. Precizam ca: 
    │_│ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt  prezentate 
într-un formular de oferta separat, marcat în mod c lar "alternativa"; 
    │_│ nu depunem oferta alternativa. 
    (Se bifeaza op ţiunea corespunz ătoare.) 
    6. Am în ţeles şi consimtim ca, în cazul în care oferta noastr ă este 
stabilit ă ca fiind câ ştig ătoare, sa constituim garan ţia de buna execu ţie 
în conformitate cu prevederile din documenta ţia de atribuire. 
    7. Intelegem ca nu sunte ţi obliga ţi sa accepta ţi oferta cu cel mai 
sc ăzut pre ţ sau orice alta oferta pe care o puteti primi. 
 
    Data .../.../... 
    ......................, (semnatura), în calitat e de 
........................, legal autorizat sa semnez  oferta pentru şi în 
numele ........................... (denumirea/numel e operatorului 
economic) 
 
 
 
 
 
 



     Formular nr. 11 
 
         BANCA 
    .................. 
       (denumirea) 

 
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 

pentru participare cu oferta la procedura de atribu ire a 
contractului de achizi ţie publica 

 
    C ătre ............................................... ........ 
          (denumirea autorit ăţii contractante şi adresa completa) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contr actului 
.......................... (denumirea contractului de achizi ţie 
publica), noi ................................... ( denumirea b ăncii), 
având sediul înregistrat la 
.................................................. (adresa b ăncii), ne 
obligam fata de ................................... .... (denumirea 
autorit ăţii contractante) sa pl ătim suma de ....................... (în 
litere şi în cifre), la prima sa cerere scris ă şi f ăr ă ca aceasta sa 
aib ă obliga ţia de a- şi motiva cererea respectiva, cu condi ţia ca în 
cererea sa, autoritatea contractant ă sa specifice ca suma cerut ă de ea 
şi datorat ă ei este din cauza existen ţei uneia sau mai multora dintre 
situa ţiile urm ătoare: 
    a) ofertantul ......................... (denumi rea/numele) şi-a 
retras oferta în perioada de valabilitate a acestei a; 
    b) oferta sa fiind stabilit ă câ ştig ătoare, ofertantul 
...................................... (denumirea/n umele) nu a 
constituit garan ţia de buna execu ţie în perioada de valabilitate a 
ofertei; 
    c) oferta sa fiind stabilit ă câ ştig ătoare, ofertantul 
...................................... (denumirea/n umele) a refuzat sa 
semneze contractul de achizi ţie publica în perioada de valabilitate a 
ofertei. 
 
    Prezenta garan ţie este valabil ă pana la data de 
.......................................... . 
 
    Parafat ă de Banca ................ (semnatura autorizata) î n ziua 
.... luna .... anul .... . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
.................................................. (denumirea/numele şi 
sediul/adresa operatorului economic), declar pe pro pria r ăspundere, sub 
sanc ţiunea excluderii din procedura şi sub sanc ţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situa ţia prev ăzut ă la art. 180 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea 
contractelor de achizi ţie publica, a contractelor de concesiune de 
lucr ări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobat ă cu 
modific ări şi complet ări prin Legea nr. 337/2006 , respectiv în ultimii 5 
ani nu am fost condamnat prin hot ărâre definitiva a unei instan ţe 
judec ătore şti pentru participarea la activit ăţi ale unei organiza ţii 
criminale, pentru corup ţie, frauda şi/sau spalare de bani. 
    Subsemnatul declar ca informa ţiile furnizate sunt complete şi 
corecte în fiecare detaliu şi în ţeleg ca autoritatea contractant ă are 
dreptul de a solicita, în scopul verific ării şi confirm ării 
declara ţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
     Data complet ării .............   
 
   Operator economic, 
                                             
................................ 
 (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Formular nr. 12B 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
                                  DECLARAŢIE 
         privind neincadrarea în situa ţiile prev ăzute la art. 181 din 
                Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006  
 
    Subsemnatul(a) ........................ (denumi rea, numele 
operatorului economic), în calitate de ofertant/can didat/concurent la 
procedura de (se men ţioneaz ă procedura) pentru atribuirea contractului 
de achizi ţie publica având ca obiect .................... (de numirea 
produsului, serviciului sau lucr ării şi codul CPV), la data de 
.................. (zi/luna/an), organizat ă de ...................... 
(denumirea autorit ăţii contractante), declar pe propria r ăspundere ca: 
    a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu 
sunt conduse de un administrator judiciar sau activ it ăţile mele 
comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situa ţie similar ă cu cele 
anterioare, reglementat ă prin lege; 
    b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru  declararea mea în 
una dintre situa ţiile prev ăzute la lit. a); 
    c) mi-am îndeplinit obliga ţiile de plata a impozitelor, taxelor şi 
contribu ţiilor de asigur ări sociale c ătre bugetele componente ale 
bugetului general consolidat, în conformitate cu pr evederile legale în 
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data 
solicitat ă .................; 
    d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin  hot ărârea definitiva 
a unei instan ţe judec ătore şti, pentru o fapta care a adus atingere 
eticii profesionale sau pentru comiterea unei gre şeli în materie 
profesional ă. 
    Subsemnatul declar ca informa ţiile furnizate sunt complete şi 
corecte în fiecare detaliu şi în ţeleg ca autoritatea contractant ă are 
dreptul de a solicita, în scopul verific ării şi confirm ării 
declara ţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
    În ţeleg ca în cazul în care aceasta declara ţie nu este conform ă cu 
realitatea sunt pasibil de înc ălcarea prevederilor legisla ţiei penale 
privind falsul în declara ţii. 
 
                                               Oper ator economic, 
                                            ....... ................. 
                                             (semna tura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 



        Formular nr. 12C 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
                                   DECLARA ŢIE 
                 PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT L A PROCEDURA 
 
    1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .. .................... 
(denumirea operatorului economic), declar pe propri a r ăspundere, sub 
sanc ţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca,  la procedura 
pentru atribuirea contractului de achizi ţie publica ............... (se 
menţioneaz ă procedura), având ca obiect ................. (den umirea 
produsului, serviciului sau lucr ării şi codul CPV), la data de ....... 
(zi/luna/an), organizat ă de ....................... (denumirea 
autorit ăţii contractante), particip şi depun oferta: 
    [ ] în nume propriu; 
    [ ] ca asociat în cadrul asocia ţiei ..............................; 
    [ ] ca subcontractant al ...................... ...................; 
    (Se bifeaza op ţiunea corespunz ătoare) 
    2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau re ţele de operatori 
economici; 
    [ ] sunt membru în grupul sau re ţeaua a carei lista cu date de 
recunoa ştere o prezint în anexa. 
    (Se bifeaza op ţiunea corespunz ătoare) 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat au toritatea 
contractant ă dac ă vor interveni modific ări în prezenta declara ţie la 
orice punct pe parcursul derul ării procedurii de atribuire a 
contractului de achizi ţie publica sau, în cazul în care vom fi desemna ţi 
castigatori, pe parcursul derul ării contractului de achizi ţie publica. 
    4. De asemenea, declar ca informa ţiile furnizate sunt complete şi 
corecte în fiecare detaliu şi în ţeleg ca autoritatea contractant ă are 
dreptul de a solicita, în scopul verific ării şi confirm ării 
declara ţiilor, situa ţiilor şi documentelor care înso ţesc oferta, orice 
informa ţii suplimentare în scopul verific ării datelor din prezenta 
declara ţie. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice in stitu ţie, societate 
comercial ă, banca, alte persoane juridice sa furnizeze inform aţii 
reprezentan ţilor autoriza ţi ai ................ (denumirea şi adresa 
autorit ăţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
în legatura cu activitatea noastr ă. 
 
                                               Oper ator economic, 
                                            ....... ................. 
                                             (semna tura autorizata) 
 
 
 
Formular nr. 12E 



 
       Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PREST ĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... .............. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe 
propria r ăspundere, sub sanc ţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sun t reale. 
    Subsemnatul declar ca informa ţiile furnizate sunt complete şi 
corecte în fiecare detaliu şi în ţeleg ca autoritatea contractant ă are 
dreptul de a solicita, în scopul verific ării şi confirm ării 
declara ţiilor, situa ţiilor şi documentelor care înso ţesc oferta, orice 
informa ţii suplimentare în scopul verific ării datelor din prezenta 
declara ţie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice insti tu ţie, societate 
comercial ă, banca, alte persoane juridice sa furnizeze inform aţii 
reprezentan ţilor autoriza ţi ai ............... (denumirea şi adresa 
autorit ăţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
în legatura cu activitatea noastr ă. 
 
                                               Oper ator economic, 
                                            ....... ................. 
                                             (semna tura autorizata) 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*T* 
┌────┬────────┬─────┬──────────┬────────┬────────┬──────────┬──────┬──────────┐ 
│    │        │     │Denumirea/ │        │ Pre ţul │ Procent  │      │ Perioada │ 
│    │Obiectul │     │  numele  │ Cali-  │ total  │îndeplinit │Canti- │    de    │ 
│Nr. │contrac- │Codul │  benefi- │ tatea  │   al   │    de    │tatea │derulare a │ 
│crt. │ tului  │ CPV │ciarului/ │presta- │contrac- │ prestator │(U.M.) │ contrac- │ 
│    │        │     │clientului │ toru-  │  tului │   (%)    │      │ tului**) │ 
│    │        │     │  Adresa  │ lui*)  │        │          │      │          │ 
├────┼────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤ 
│    │   1    │  2  │    3     │   4    │   5    │    6     │  7   │     8    │ 
├────┼────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤ 
│ 1. │        │     │          │        │        │          │      │          │ 
├────┼────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤ 
│ 2. │        │     │          │        │        │          │      │          │ 
├────┼────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤ 
│... │        │     │          │        │        │          │      │          │ 
├────┼────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤ 
│    │        │     │          │        │        │          │      │          │ 
└────┴────────┴─────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┴──────┴──────────┘ 
*ST* 
 

Operator economic, 
                                            ....... ................. 
                                             (semna tura autorizata) 
 
_____________ 
    *) Se precizeaz ă calitatea în care a participat la îndeplinirea con tractului, care poate fi 
de: contractant unic sau contractant conduc ător (lider de asocia ţie); contractant asociat; 
subcontractant. 
    **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
 
 
 



    Formular nr. 12G 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND PARTEA/P ĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANT ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... ............. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), 
declar pe propria r ăspundere, sub sanc ţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, ca datele prezentate în tabel ul anexat sunt 
reale. 
    Subsemnatul declar ca informa ţiile furnizate sunt complete şi 
corecte în fiecare detaliu şi în ţeleg ca autoritatea contractant ă 
are dreptul de a solicita, în scopul verific ării şi confirm ării 
declara ţiilor, situa ţiilor şi documentelor care înso ţesc oferta, 
orice informa ţii suplimentare în scopul verific ării datelor din 
prezenta declara ţie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice insti tu ţie, 
societate comercial ă, banca, alte persoane juridice sa furnizeze 
informa ţii reprezentan ţilor autoriza ţi ai ................... 
(denumirea şi adresa autorit ăţii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea 
noastr ă. 
 
                                       Operator eco nomic, 

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

                                     (semnatura aut orizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*T* 
┌────┬────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┐ 
│Nr. │    Denumire    │Partea/p ăr ţile din contract ce │ Acord subcontractor cu │ 
│crt. │ subcontractant │ urmeaz ă a fi subcontractate  │  specimen de semnatura │ 
├────┼────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┤ 
├────┼────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┤ 
├────┼────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┤ 
└────┴────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┘ 
*ST* 
 
                                               Oper ator economic, 
                                            ....... ................. 
                                             (semna tura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Formular nr. 12I 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJ AT ŞI 

AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
................................... (denumirea/nume le şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria r ăspundere, sub sanc ţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat 
sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informa ţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi în ţeleg ca autoritatea contractant ă are dreptul de a 
solicita, în scopul verific ării şi confirm ării declara ţiilor, situa ţiilor şi 
documentelor care înso ţesc oferta, orice informa ţii suplimentare în scopul 
verific ării datelor din prezenta declara ţie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice insti tu ţie, societate comercial ă, 
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informa ţii reprezentan ţilor 
autoriza ţi ai ................... (denumirea şi adresa autorit ăţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu 
activitatea noastr ă. 
 
 
*T* 
 Anul 1 Anul 2  Anul 3  

Personal angajat    

Din care personal 
de conducere 

   

 
*ST* 
 
(În cazul solicit ării) 
    Anexez la declara ţie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale 
personalului responsabil pentru îndeplinirea contra ctului de achizi ţie publica. 
 
    Data complet ării ................... 
 
  Operator economic, 
                                            ....... ................. 
 (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 



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

DECLARAŢIE 
PRIVIND UTILAJELE, INSTALA ŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE 

OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE 
A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI  

 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... .............. 
( denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe 
propria r ăspundere, sub sanc ţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informa ţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi în ţeleg ca autoritatea contractant ă are dreptul de a 
solicita, în scopul verific ării şi confirm ării declara ţiilor, situa ţiilor şi 
documentelor care înso ţesc oferta, orice informa ţii suplimentare în scopul 
verific ării datelor din prezenta declara ţie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice insti tu ţie, societate comercial ă, 
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informa ţii reprezentan ţilor 
autoriza ţi ai ................... ( denumirea şi adresa autorităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu 
activitatea noastr ă. 
 
                                               Oper ator economic, 
                                            ....... ................. 
                                             (semna tura autorizata) 
 

LISTA 
cuprinzând cantit ăţile de utilaje, instala ţii şi echipamente tehnice 

 
┌────┬─────────────────────────────┬──────┬───────────┬───────────────────────┐ 
│Nr. │                             │      │           │   Forma de de ţinere   │ 
│crt. │ Denumire utilaj/echipament/ │ U.M. │ Cantitate ├───────────┬───────────┤ 
│    │         instalatie          │      │           │Proprietate │ În chirie │ 
├────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 
│ 1. │                             │      │           │           │           │ 
├────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 
│ 2. │                             │      │           │           │           │ 
└────┴─────────────────────────────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 
 
 
                                               Oper ator economic, 
                                            ....... ................. 
                                             (semna tura autorizata) 
 
 

 



ACORD DE ASOCIERE 
 

Conform ____________________________________________________________. 
                            (incadrarea legala) 

Noi, parti semnatare: _______________________ 
                                                   (denumire autoritate contractanta) 

    ________________________ 
                                                  (denumire autoritate contractanta) 

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ___________ 
__________________________________________________________________”. 
                                                                 (denumire obiect contract) 

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

_______ % ______________________________ 
                                  (denumire autoritate contractanta) 

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 
- liderul asociatiei _____________ preia responsabilitatea si primeste  

instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. 
 
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a 
sarcinilor convenite de comun acord. 
 
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 

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

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de  
participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. 
 
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare 
asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: 
_______ % ________________________________ 
_______ % ________________________________ 
 
Liderul asociatiei: 
______________________ 
(denumire autoritate contractanta) 

Alte clauze: __________________________________________________________ 
 
Data completarii:      LIDERUL ASOCIATIEI, 
______________      __________________ 

ASOCIAT, 



 
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, 



FORMULAR I 

 
CERERE DE PARTICIPARE LA LICITA ŢIE 

Nr. ......../.................... 
 
1. Denumirea completă a persoanei juridice   

……………………………………………………………………... 
 

2.  Sediul societăţii (adresa completă) ................................................... 
..........................................................................................................................................
.............................................................................. 
telefon ......................... fax ............................……………………… 

 
3. Date de identificare a licitantului (nr. înregistrare la Registrul Comerţului şi nr. Cod 

Fiscal) ……………………………………………………………………… 
………………………………........................................……………  

 
4. Contul şi banca în care se vor face plăţile de către SC CEZ DISTRIBUTIE SA 

.……………………………………………………………………. 
 
5. Garanţia de participare la licitaţie, a fost virată în contul 

RO03BRDE170SV26689741700 deschis la BRD CRAIOVA, în data de 
.......………………................., prin: 
- OP nr. ..…………………………………………………………. 
sau a fost constituită prin: 
- Scrisoarea de Garanţie Bancară nr. ……………………………. 
- Chitanţă SC CEZ DISTRIBUTIE SA Craiova nr. ………………. 

 
6. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la licitaţie 

…….................................................................................................... 
7. Contravaloarea Documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei s-a achitat cu 

chitanţa/OP nr. …………………………… 
        
                                                                                    ______________________ 

               (Semnăturile autorizate şi ştampila) 
 
 



Formularul B2 
 
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. 
_________________________________________________________________________ 
 2. 
_________________________________________________________________________ 
 3. 
_________________________________________________________________________ 
 Media anuala: 
_________________________________________________________________________ 
 

Candidat/ofertant, 
_______________ 
(semnatura autorizata) 

 
 
 

 
 
 



 
Formular C 

 

 

 

                                                              ÎMPUTERNICIRE 
 
 

Noi(denumirea completa a persoanei juridice)……………..  
.........………...............................………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Având sediul în/ (adresa completă) ..........................................………..........…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….telefon 
……………., fax ..…….................……………………………………………………… 
reprezentaţi prin (nume, prenume, funcţie) ……………………………………………………………….. 
..................……….............................................................……………..................…… 
 
 

ÎMPUTERNICIM 

 
Prin prezenta dl. /d-na………………………………………………………………………………… 
domiciliat(ă)  în (adresa completă) .....……..........................……………………………. 
.....................................................................……….............................…………… 
care se legitimează cu C.I/B.I. seria ..........., nr. .....…..........., emis de ……………………., la data de 
......………………….............., sau cu paşaport seria............, nr.….................., emis de 
......…………..............., la data de………………… 
 
  sa PARTICIPE ÎN NUMELE NOSTRU ŞI PENTRU NOI  la procedura de achiziţie organizată 
de S.C. CEZ DISTRIBUTIE SA, procedură prin care se doreste sa se achizitioneze*…… 
………………………………………………………………………………  
 
 
                                                                                ___________________________ 

                       (Semnăturile autorizate şi ştampila) 
 

 

 

 

 

 

           

         *denumirea serviciului, care face obiectul  contractului de achizi ţie 
 
 

 



FORMULAR 2A 
 
 
        OFERTANTUL                                                       
Inregistrat la sediul autoritatii contractante 
    ..................                                                                                   
nr. .......... / .......... 
    (denumirea/numele) 
 
 
                           SCRISOARE DE INAINTARE 
 
          Catre ................................... .................. 
               (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Ca urmare a anuntului de participare aparut in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a VI-a, nr. ..... din ........./(z iua/luna/anul), privind 
aplicarea procedurii pentru atribuirea  contractulu i .........../(denumirea 
contractului de achizitie publica), 
    noi ............./(denumirea/numele ofertantulu i) va transmitem alaturat 
urmatoarele: 
    1. Documentul ................../(tipul, seria/ numarul, emitentul) privind 
garantia pentru participare, in cuantumul si in for ma stabilite de 
dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea s i prezentarea ofertei; 
    2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, co ntinand, in original si 
intr-un numar de ....... copii: 
    a) oferta; 
    b) documentele care insotesc oferta. 
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunza toare si va satisface 
cerintele. 
 
 
     Data completarii .....................      
 
 

       Cu stima, 
 
                                                        Ofertant, 
                                                     ..................... 
                                                     (semnatura autorizata) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


