
SCRISOARE DE INAINTARE  
 
 

Catre…………………….. 
denumire autoritate contractanta  

 
 
 
 Ca urmare a anuntului / invitatiei de participare publicata in SEAP cu nr. ……. 
din……….....… privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica ...................................................................(denumire contract achizitie publica), 
noi ................................................... (denumirea / numele ofertantului) va transmitem 
alaturat, urmatoarele: 
 
 
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand oferta in original si copie.   
2. Documentele care insotesc oferta: 

a. Documentul………………………….. (tipul / seria / numarul / emitentul) privind 
garantia pentru participare , in cuantumul si in forma stabilita de 
dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 

b. Imputernicirea  
c. Certificat de inregistrare in scopuri de TVA  
d. Certificatul de inmatriculare - in copie. 
e. Documentul care atesta faptul ca ofertantul are  st atut de IMM (daca este 

cazul). Declaratie pe propria raspundere pentru inc adrarea in categoria 
IMM-uri. 
 

 Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele 
dumneavoastra. 
 
 
 
Data completarii…………..                                             Operator economic: 
                                                                           
                                                                                    …………………………… 
                                                                                     ( semnatura autorizata ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
            BANCA 
      .............................. 
 
         (denumirea) 
 
                                 SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 
                   pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a 
                               contractului de achiziţie publică 
 
   Către ....................................................... 
         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
   Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea 
contractului de achiziţie publică), noi ................................... (denumirea băncii), 
având sediul înregistrat la .................................................. (adresa băncii), 
ne obligăm faţă de ....................................... (denumirea autorităţii contractante) 
să plătim suma de ....................... (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi 
fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în 
cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei 
este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile 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 garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate 
a  ofertei; 
   c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... 
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de 
valabilitate a ofertei. 
 
   Prezenta garanţie este valabilă până la data de .......................................... . 
 
   Parafată de Banca ................ (semnătură autorizată) în ziua .... luna .... anul .... . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTE DE CALIFICARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           model 
 
 
Operator economic 
................................... 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
                               DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice,că nu m ă aflu în situa ţia prev ăzută la art. 180 din Ordonan ţa de 
urgen ţă a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie 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 hot ărâre definitiv ă a unei instan ţe judec ătoreşti pentru 
participarea la activit ăţi ale unei organiza ţii criminale, pentru corup ţie, fraud ă 
şi/sau sp ălare de bani. 
 
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şiconfirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
 
 
Data completării ......................                               Operator economic, 
                                                                              ................................ 
                                                                             (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
             model 
        Operator economic 
      .................................. 
        (denumirea/numele) 
 
                                                      DECLARAŢIE 
                 privind neîncadrarea în situa ţiile prev ăzute la art. 181 din 
                         Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 34/2006  
 
   Subsemnatul(a) ................................................................. (denumirea, 
numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura 
de (se 
menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca 
obiect ..................................................... (denumirea produsului, serviciului 
sau lucrării şi codul CPV), la data de ............................... (zi/lună/an), organizată 
de ...................................................... (denumirea autorităţii contractante), 
declar pe propria răspundere că: 
   a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu 
cele anterioare, reglementată prin lege; 
   b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 
   c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit 
până la data solicitată ................................; 
   d) in ultimii 2 ani  mi-am indeplinit  in mod coresp unzator  obligatiile contractuale si nu 
am produs prejudicii  beneficiarilor  contractelor.  
   e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională. 
   Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
   Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
                                                                 
      Operator economic, 
                                                            .........................................                                                          
     (semnătură autorizată) 
 

 
model 



    
     
       Operator economic 
       ............................... 
      (denumirea/numele) 
 
 
 
 
                                                      DECLARAŢIE 
                         PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
 
   1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................... 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţiepublică .................. (se menţionează procedura), având ca obiect 
........................ 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ....... 
(zi/lună/an), 
organizată de ........................................... (denumirea autorităţii contractante), 
particip şi depun ofertă: 
   [ ] în nume propriu; 
   [ ] ca asociat în cadrul asocia ţiei ............................................... ........; 
   [ ] ca subcontractant al ....................... ...........................................; 
   (Se bifeaz ă op ţiunea corespunz ătoare ) 
   2. Subsemnatul declar că: 
   [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
   [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint 
în anexă. 
   (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
   3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii 
de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 
câştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
   4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
   5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................... 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
în legătură cu activitatea noastră. 
                                                                 Operator economic, 
                                                            ......................................... 
                                                               (semnătură autorizată) 
 



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

 

INFORMATII GENERALE 
 
 

1. Denumire/nume : 
 

2. Cod fiscal : 
 

3. Adresa sediului central : 
 

4. Telefon : 
Fax : 

          Telex : 
           E-mail : 
       
     5. Certificat de inmatriculare/inregistrare :………………………………………… 
          ( numar, data, loc de inmatriculare/inregistrare ) 
 
     6. Obiect de activitate, pe domenii :……………………………………………….. 
         ( in conformitate cu prevederile din statutul propriu ) 
          6.1 Activităţi CAEN pentru care există autorizare.................................. 
 
      7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul :……………………… 
         (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

 
8. Principala piata a afacerilor : 

 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 

Anul 

Cifra de afaceri anuala 
( la 31.12.         ) 

 
- lei - 

Cifra de afaceri anuala 
( la 31.12.         ) 

 
- echivalent euro - 

1.   
2.   
3.   
Medie anuala  :   

  
 

           model 
     

Operator economic : 
( semnatura autorizata ) 



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

LISTA PRINCIPALELOR 
LUCRARI EXECUTATE  ÎN ULTIMII 5 ANI 

 
           Subsemnatul, reprezentant imputernicit al 
..........................................................................................,  
                               (denumirea/numele si sediul/adresa 
candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
..........................................................................                                                                                                    
(denumirea si adresa autorităţii contractante)   cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legătură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………                                                                                  
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
           
 

Nr. 
Crt
. 
 
 
 

 
Obiectul 

contractulu
i 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea 

/numele 
beneficiarului 

/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

executantul
ui *)  

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent 
îndeplinit 

de 
executant 

% 

 
Cantitate
a (U.M.) 

 
Perioada 

de derulare 
a 

contractului 
**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 
 

        

 
2 
 

        

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

             
                (semnatura autorizată) 

 
 
________ 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic 
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 



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

EXPERIENTA SIMILARA ∗ 
 

1. Denumirea si obiectul contractului :  
Numarul si data contractului : 

2. Denumirea / numele clientului : 
Adresa 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 
 
 
a) intiala ( la data 

semnarii contractului ) : 
 
b) finala ( la data finalizarii 
contractului ) : 

Exprimata in moneda in 
care s-a incheiat contractul 
 
………………………… 
 
………………………… 

Exprimata in echivalent euro 
 
 
………………………… 
 
……………………….. 

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

solutionare : 
 
6. Natura si cantitatea lucrarilor care au fost execut ate  pe baza contractului  , 

precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara : 
………………………………………………………………………………………………….. 

                  
                                                            Operator economic,    

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

                                                              (semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
                                                           
∗ se completeaza fise distincte pentru fiecare contract in parte, care vor fi confirmate la solicitarea comisiei de 
evaluare , prin prezentarea contractului respectiv 



                          
Anexa nr. 13– DECLARA ŢIE Privind utilajele, instala ţiile, echipamentele tehnice 
 
 
Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE 
privind utilajele, instala ţiile, echipamentele tehnice  

 
 

     Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
     Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.  
     Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea şi 
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră.  
 

LISTĂ 
privind utilajele, instala ţiile, echipamentele tehnice  

 
    Forma de  deţinere  
Poz. Denumirea utilaje, / 

echipamente / 
instalatii /  mijloace de 
transport /  ateliere / 

laboratoare   
 
 

UM Cant  Proprietate In chirie * Atestate tehnice cf. 
reglementarilor, privind 

atestarea tehnica a 
masinilor si 

echipamentelor 
tehnologice utilizate in 

activitatea de constructii 
1.        
2.        

       
  

Data completarii :…………………………                Operator economic , 
Semnatura autorizata 

 
Atentie   Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a     
                     dotărilor 

* În cazul în care ofertantul inten ţioneaz ă să beneficieze de sus ţinerea tehnic ă a 
unui ter ţ, acest formular va fi înso ţit de angajamentul ferm al ter ţului, încheiat în 
form ă autentic ă, prin care acesta se oblig ă să îi pun ă la dispozi ţie utilajele 
necesare pentru îndeplinirea contractului de achizi ţie public ă. 



         Anexa nr. 14 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al 
cadrelor de conducere 
 

Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
   

DECLARA ŢIE  
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 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt 
reale. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 
Personal angajat    
Din care personal de conducere 
 

   

 
 
 
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere  
 
Data completării        Operator economic, 
......................          ................................. 

(semnătură autorizată) 
 
 
 
   
 
           
 



 
 Operator economic,      model 
...................... 
(semnătură autorizată: 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND ASIGURAREA CU PERSONAL DE SPECIALITATE  PEN TRU 

INDEPLINIREA CONTRACTULUI  
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 
în tabelul anexat sunt reale.  
     Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.  

 

Nr. 
Crt. Functia 

Nume si 
prenume 

Studii de 
specialitate 

Vechime 
in 

specialita
te 
ani 

Atestate/ 
Autorizatii 

Angajat 
permanent / 

temporar 

       
1. Sef santier       

       
2. Sef punct de 

lucru  
     

       
3. Responsabil  

tehnic cu 
executia 

     

       
4. Inspector de 

calitate 
     

       
5. Proiectant      

       
6. Responsabil de 

contract 
     

       
7. Personal  tehnic 

de executie ( 
ingineri, maistri,  

     

       
 



Anexez la declara ţie CV-uri, autorizatii / atestate, etc ,conform preved eri sectiune I 
– Fisa de date a achizitiei , pct V.4.  

   
Data completarii :……………… 

 
 
 
 
 
 
Anexa nr. 42 - PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE 
 
 
OPERATOR ECONOMIC  
  Denumire      

LISTA 
CU PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE 

 
 
 Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al .................................... (denumire 
operator economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea” 
_______________________________________________________” voi folosi următorul personal: 
 
 

Nr. 
crt. 

Specialitate Numele şi prenumele 
Angajat 

Permanent  temporar 
0 1 2 3 4 

 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

    

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

Operator economic: 
 

( semnatura autorizata ) 



Anexa nr. 19 - Angajament Terţ susţinător financiar 
 

Terţ sus ţinător financiar 
.......................... 
(denumirea)           ANGAJAMENT 

privind susţinerea financiară 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către, ................................................................................ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. 

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător 
financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, 
în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare 
pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia 
conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între 
ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 
celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 
dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de 
.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), 
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie 
publică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm 
că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei 
obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului 
de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 
economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest 
sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.  

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem 
să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă 
de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de 
ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu 
întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a 
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile 
art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul 
autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii 
care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. 
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
 
Data completării,     Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 
 



Anexa nr. 20 – ANGAJAMENT privind sus ţinerea tehnica si profesional ă a 
ofertantului/grupului de operatori economici 
 
.......................... 
(denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind sus ţinerea tehnica si profesional ă 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori e conomici  
 
 
Către, .............................................. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea 

contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi 
profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi 
profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 
dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele 
tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor 
asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce 
urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, 
cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

 
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 

dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele 
tehnice şi/sau profesionale de ................................................ 
..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară 
şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

 
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 

înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru 
neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire 
ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi 
pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit 
susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, 
definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

 
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca 

înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de 
neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire 
ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la 
executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin 
prezentul angajament. 

 
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 

declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca 
urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 



 
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile 

art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul 
autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii 
care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată 
.............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de 
operatori economici). 

 
Data completării,       Terţ susţinător, 

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



Anexa nr. 21– Declara ţie ter ţ sus ţinător tehnic şi profesional  
 

 
Terţ sus ţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 

 
Declara ţie 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului 
susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei 
de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, 
instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale. 

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de 
necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca 
obiect..........................................................( obiectul contractului).  
 

LISTA 
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a 

fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 

Nr.  
crt 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie/ 

laboratoare  

Cantitate 
U.M. 

Forma de deţinere 

   Proprietate  În chirie 
     
     
     

 
 
 
 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră 
tehnică şi profesională oferită .............................................. 
....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 
economici). 
 
 
 
 
 
 
 

Data completării,      Terţ susţinător, 
(semnătură autorizată) 



Anexa nr. 22– Declara ţie ter ţ sus ţinător tehnic şi profesional 
 

Terţ sus ţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 

Declara ţie 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic 

si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului 
angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera 
contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale. 

LISTA 
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv 

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 

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

   

Personal efectiv alocat 
pentru îndeplinirea 
contractului 

   

Din care personal de 
conducere efectiv alocat 
pentru îndeplinirea 
contractului 

   

 
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului 

care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, 

capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi 
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră 
tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
Data completării,     Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 



 
                   

     
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUNERE TEHNICA  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC: 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

PROPUNERE FINANCIARĂ 



 
 

    FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către ............................................................. 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)  

 
    Domnilor,  
   1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............. 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm ...................... (denumirea lucrării),  
 
pentru suma de  ..................... lei   (suma în litere şi în cifre,), plătibilă după recepţia lucrărilor, 
 
reprezentand  ..................... euro  (suma în litere şi în cifre,), la cursul BNR ……………lei, din 
data de …………… 
 
 la care se adaugă taxa pe valoarea ad ăugat ă în valoare de ................ lei   (suma în litere şi în 
cifre).  
      
    
   2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem 
lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în 
conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ............... (perioada în litere şi în cifre).  
   3. Ne angajăm să menţinem 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 achiziţie 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 opţiunea corespunzătoare.)  
   6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire.  
   7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi.  
 
    Data .../.../...  
   . ................., (semnătură), în calitate de ............. legal autorizat să semnez oferta 
pentru şi în numele ............ (denumirea/numele operatorului economic)  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI 
 
..................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

 
ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI 

 
 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 
subcontractant (% din preţul total ofertat) 

 

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 
forma........................ 
în cuantum de: 

 

3 Perioada de garanţie de bună execuţie 
(luni calendaristice) 

 

4 Perioada de mobilizare  
(numărul de zile calendaristice de la data 
primirii ordinului de începere a lucrărilor până 
la data începerii execuţiei) 

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de 
începere a lucrărilor (numărul de zile 
calendaristice de la data semnării contractului) 

 

6 Penalizări pentru întârzieri la termene 
intermediare şi la termenul final de execuţie (% 
din valoarea care trebuia să fie realizată) 

 

7 Limita maximă a penalizărilor 
(% din preţul total ofertat) 

 

8 Limita minimă a asigurărilor 
(% din preţul total ofertat) 

 

9 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 
calendaristice) 

 

10 Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de 
plată lunare (garanţii, avansuri ) 

 

 

…………………………… 
( Semnatura autorizata ) 

 
                                                                                                                                                                       

   
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTE DOCUMENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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, 
___________________ 

 
 
 



 
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 
 
 
 
 La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________ 
__________________________ privind executia ________________________________ 
           (denumire autoritare contractanta) 
la “_______________________________________________________________”. 
                                                                          (denumire contract) 
 
1. Parti contractante: 
 
 Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________ 
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si 
              (adresa,tel.,fax)                                                      
 
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general 
 
si 
 
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, 
                                                                                                                                     (adresa,tel.,fax)                                                      
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, 
denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 
 
2. Obiectul contractului: 
 
Art.1.  _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 
            (lucrari,produse,servicii) 
 

- ____________________ 
- ____________________. 
 

Art.2.  Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
                                 (lucrari,produse,servicii) 
Art.3.  Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
            
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                               
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate 
                                                                                                                       (lucrari,produse,servicii) 
in perioada respectiva. 
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ 
                (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
____________________________ de catre beneficiarul __________________________ 
                (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                                       (denumire autoritare contractanta) 
Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu  
                                                                 (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 
Art.5.  Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal 
incheiat la terminarea ________________________. 
                                                                                        (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 
 
 



Art.6 . Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile 
legale. 
 
3. Alte dispozitii: 
 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ 
                                                                                                                    (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in 
fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea 
____________________ nerealizata la termen. 
                                                                                 (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii 
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 
 
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care 
contractantul le are fata de investitor conform 
contractului______________________________________________________________. 
                                                                                      (denumire contract) 
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile 
se vor solutiona pe cale legala. 
 
 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________    _________________________ 
              (contractant)                                                            (subcontract 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 

 
 
 

               SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUN A EXECUTIE 
 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
Cu privire la contractul de achizitie publica 

________________________________, 
                                                                                                                                  (denumirea contractului) 

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si 
__________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in 
favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand 
______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa 
cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin 
contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai 
sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta 
formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ . 
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de 

valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte 
asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar 
prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. 

 
Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARE 
PRIVIND INCADRAREA INTREPRINDERII IN CATEGORIA 

INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII 



ANEXA NR.1 
DECLARA ŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria într eprinderilor mici şi mijlocii  
 
   I. Date de identificare a întreprinderii  
   Denumirea întreprinderii 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Adresa sediului social 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Cod unic de înregistrare 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Numele şi funcţia 
   …………………………………………………………………………………………………… 
           (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 
 
  
   II.  Tipul întreprinderii   
 Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
   [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-
financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr.2. 
   [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 
anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. 
   [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei 
nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.   
 
   III.  Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1  
    Exerciţiul financiar de referin ţă2 

Numărul mediu anual de salariaţi 
Cifra de afaceri anuală netă (mii 

lei/mii Euro) 
Active totale (mii lei/mii Euro) 

   
   
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care 
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie 
sau mare). 
���� Nu 
���� Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) 
 
Semnătura ..................................................................................... 
                (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 

Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................………… 
    ___________  
   1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 27/2006.  
   2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele 
realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În 
cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă 
şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.  



ANEXA NR. 2  
 

    CALCULUL 
pentru întreprinderile partenere sau legate  

 
    Secţiunile care trebuie incluse, după caz:  
   - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe 
adiţionale);  
   - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe 
adiţionale).  
 
    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate  
     

Perioada de referin ţă 

 
Numărul mediu 

anual de salariaţi 

Cifra de afaceri 
anuală netă 

(mii lei/mii Euro) 

Total active 
(mii lei/mii Euro) 

1. Datele1 întreprinderii solicitante sau 
din situaţiile financiare anuale 
consolidate (se vor introduce datele din 
tabelul B1 din secţiunea B2 

   

2. Datele cumulate1 în mod proporţional 
ale tuturor întreprinderilor partenere, 
dacă este cazul (se vor introduce datele 
din secţiunea A) 

   

3. Datele cumulate ale tuturor 
întreprinderilor legate1 (dacă există) - 
dacă nu au fost deja incluse prin 
consolidare la pct. 1 din acest tabel (se 
vor introduce datele din tabelul B2 din  
secţiunea B) 

   

TOTAL                      
 
Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili 
categoria întreprinderii" din Anexa nr.1 .  

 

 

 

Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................………… 

 

   ___________  
   1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele 
realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În 
cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă 
şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.  
   2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare 
anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale 
întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.  



FIŞA DE PARTENERIAT  
 
   1. Date de identificare a întreprinderii  
   Denumirea întreprinderii 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   Adresa sediului social 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   Codul unic de înregistrare   
……………………………………………………………………………………………………………… 
   Numele, prenumele şi funcţia 
   …………………………………………………………………………………………………………… 
         ( preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent) 
  
   2. Date referitoare la întreprinderea legată  
Perioada de referinţă 

 Numărul mediu anual  
de salariaţi3 

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

Active totale 
(mii lei/mii Euro) 

Total         
   

NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. 
La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această 
întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja 
incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa 
întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.  
   3. Calculul propor ţional  
a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin 
intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă 
această fişă:  
……………………………………………………………………………………………………………… 
    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din 
capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)  
……………………………………………………………………………………………………………… 
b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare 
dintre procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1.  

Tabelul de parteneriat - A.2.  

    Procent Numărul mediu 
anual de salariaţi 

Cifra de afaceri 
anuală netă  

(mii lei/mii Euro) 

Active totale5  
(mii lei/mii Euro) 

Valoare rezultată în urma 
aplicării celui mai mare 
procent la datele introduse în 
tabelul de la pct.1. 

   

    Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.  
Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................………… 
    ___________  
   3 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se 
face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.  
   4 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La 
acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.  



   Secţiunea A  
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE  

 
    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fi şa de parteneriat" (câte o fişă 
pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere 
parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile 
financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat 
trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.  
 
   1. Date de identificare şi date financiare preliminare  

Tabelul A.1.  
    Întreprinderea parteneră - Date de identificare 

Numele sau 
denumirea 

întreprinderii 

Adresa 
sediului 
social 

Cod unic de 
înregistrare 

Numele şi 
prenumele 

preşedintelui 
consiliului de 
administraţie, 
directorului 
general sau 
echivalent 

Numărul 
mediu 

anual de 
salariaţi 

Cifra de 
afaceri 
anuală 

netă (mii 
lei/mii 
Euro) 

Active 
totale (mii 

lei/mii 
Euro) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

Total:        
     
NOTĂ:  
    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru 
fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.  
    Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de 
întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).  
    Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii 
partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu 
această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare 
anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fi şe privind legătura dintre 
întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.  
 
     
 
Data întocmirii ....................................                               
  Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................…………



Secţiunea B  
    ÎNTREPRINDERI LEGATE  

 
   1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii:   
   ���� Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă 
în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).  
   ���� Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu 
întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale 
consolidate (tabelul B2).  
 
    NOTĂ:  
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din 
alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele 
oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în 
amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6.  
 
   2. Metode de calcul pentru fiecare caz  
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa 
tabelul B1 de mai jos.     Tabelul B.1.  
     Numărul mediu anual 

de salariaţi7 
Cifra de afaceri anuală 
netă (mii lei/mii Euro) 

Active totale (mii 
lei/mii Euro) 

Total    
   

            
    Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.1 din 
tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".      

Identificarea întreprinderilor incluse prin consoli dare 

Întreprinderea 
legată(denumire/date 

de identificare) 
Adresa sediului social Cod unic de 

înregistrare 

Numele şi prenumele 
preşedintelui 
consiliului de 
administraţie, 

directorului general 
sau echivalent 

A.    
B.    
C.    
D.    
E.    
    NOTĂ:  
    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare 
anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente 
acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.  
   ___________  
   6 Definiţia întreprinderii legate din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 27/2006..  
   7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se 
face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.  



   Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi 
legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din 
situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de 
mai jos.  

 
    Tabelul B.2.  

Întreprinderea 
numărul:  

Numărul mediu anual 
de salariaţi 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii 

lei/mii Euro) 

Active totale (mii 
lei/mii Euro) 

1.*)    
2.*)    
3.*)    
4.*)    
5.*)    

Total 
   

 
    NOTĂ  
    Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul 
"Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).  
 
 
 
 
 
Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................………… 
 
 
 
 
 
    ___________  
   *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………… ………… . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SECŢIUNEA I 
 

FISA DE DATE A  ACHIZITIEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECŢIUNEA II  

 
 CAIETUL DE SARCINI  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SECŢIUNEA  III 
 

 CONTRACT DE LUCRARI – MODEL   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

SECŢIUNEA IV 
 

 FORMULARE  
 

 

 

Fiecare ofertant are obliga ţia de a prezenta formularele prev ăzute în 
cadrul acestei sec ţiuni, completate în mod corespunz ător şi semnate de 
reprezentantii legali.  

 

Modelele cuprinse în aceast ă sec ţiune se refer ă la:  

1. Criteriile de calificare 
2. Prezentarea ofertei: propunere tehnica si propunere financiara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

DECLARA ŢIE PRIVIND LISTA ASOCIATILOR  SI A SUBCONTRACTORILO R SI  PARTEA / PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE 
ACESTIA 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................… (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că  datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul  declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
............................................................… (denumirea şi adresa autorităţii contractante), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………… (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

Nume entitate legala 
(asociat sau subcontractor ) 

Datele de 
recunoaştere ale 

asociatilor / 
subcontractanţilor 

 Valoare 
aproximativa / 
% din valoarea 
contractului 

Adresa Acord asociat/ subcontractor 
cu specimen de semnatura 

Liderul asociatiei      
      
Asociat 1      
      
Asociat 2      
      

Subcontractor 1      
      

Subcontractor 2      
…….      

Se va include in acest table o lista a activitatilor si valoarea lor corespunzatoare pentru fiecare asociat si pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, 
impreuna cu numele si adresele subcontractorilor propusi. 
 

Data completării: ………………… 
Operator economic, 
............................... 

(semnătură autorizată) 



Anexa nr. 31- LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPOR TURILE ) 
 

LISTA  
privind consumurile cu transporturile  

 

Nr crt 
 

Tipul de transport 

 
Elementele rezultate din analiza lucrărilor ce urmează sa fie executate 

___________________________________________________ 
  Tone         km         ore de 
transportate       parcurşi       funcţionare 

Tariful 
unitar 

lei/t x km 

 
Valoarea (exclusiv T.V.A.) 

lei 
 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 

Transport auto(total),  
din care, pe categorii: 
1.1. ……………. 
1.2. ……………... 
Transport pe cale  

ferată(total), din care,  

pe categorii: 

2.1. ……………. 
2.2. ……………... 
. 
Alte transporturi 

(total) 

   TOTAL ∑ t                   

                               

    lei …………….                                   
    _____________                             
    euro ………… 

Operator economic, 
(semnătura autorizată )



Anexa nr. 32– LISTĂ PRIVIND CONSUMURILE CU MÂNA DE LUCRU 
 
 
 

LISTĂ 
privind consumurile cu mâna de lucru  

 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea meseriei 

 
Consumurile 
(om/ore) cu 

manopera directă 

 
Tariful mediu 

- lei/oră- 
 

 
Valoarea  

(exclusiv T.V.A.) 
lei 

(col.2 x col.3) 
0 1 2 3 4 

1. 
2. 
3. 
… 

………………... 
………………... 
………………... 
………………… 
 
 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
 
 
  

……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
 
 
  

……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
 
 

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



Anexa nr. 33- ASIGURAREA TEHNICĂ PROPUSĂ PENTRU EXECUŢIA LUCR ĂRII 
 

 
 

ASIGURAREA TEHNICĂ PROPUSĂ PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRII 
OPERATOR ECONOMIC: ___________________ 

 
 Subsemnatul _______________________, DIRECTOR GENERAL al .............................(denumire operator economic), declar pe propria răspundere că societatea 
comercială dispune de urmatoarea asigurare tehnică. 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea principalelor utilaje echipamente, mijloace de 
transport, baze de producţie (ateliere depozite, spaţii de cazare) 

şi laboratoare propuse de operatorul economic, ca fiind 
necesare, pentru execuţia lucrării, rezultate pe baza 

tehnologiilor pe care el urmează să le adopte 
 

U.M. 
buc. 
set 

Asigurate din 
dotare proprie 

Asigurate de la terţi 
sau alte surse 

contracte, convenţii 
de închiriere 

Atestate tehnice cf. reglementări 
privind atestarea tehnică a 

maşinilor şi echip. tehnologice util. 
in activ. de c-ţii 

1 

BAZA DE PRODUCTIE (confecţii metalice, lemn, 
prefabricate beton, alte prefabricate) 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

    

DIRECTOR GENERAL, 
 
- 



Anexa nr. 34 - CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORII LOR DE LUCRĂRI 
 

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCR ĂRI 
Devizul-ofertă al obiectului ______________ 

 
din care (după caz) 

Operatorul 
economic/ 

conducătorul(liderul 
asociaţiei) 

asociatul 
1 

asociatul 
… 

subcontractantul 
1 

subcontractantul 
… 

Nr. 
crt. 

Categorie de lucrări 

Valoarea 
(exclusiv 
T.V.A) 

lei 
     

0 1 2 3 4 5 6 7 
I. 
 
 
 
1. 
2. 
… 
 
 
 
 
II. 
 
 

Clădiri şi construcţii speciale, 
instalaţii aferente construcţiilor şi 
reţelelor de utilităţi în incintă 
Ts Terasamente 
C Construcţii 
… ……………. 
Montaj utilaje tehnologice, inclusiv 
reţelele aferente 
TOTAL I 
Procurare 
- Utilaje şi echipamente tehnologice, 
cu montaj 
- Utilaje şi echipamente de transport 
- Dotări, inclusiv utilaje şi 
echipamente independente cu durata 
mare de serviciu 
TOTAL II  

      

Total valoare 
(exclusiv TVA)   lei 

      

         euro       
Taxa pe valoare 
adaugată      lei 
Total(inclusiv TVA) lei 
 

 

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



Anexa nr. 35- PERSOANELE RESPONSABILE CU EXECUŢIA LUCR ĂRILOR 
 
..................................... 
OPERATOR ECONOMIC 
 

PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUŢIA LUCR ĂRILOR 
 

Subsemnatul _________________________, Director General al .......................(denumirea operatorului economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea 

“___________________________“ voi folosi următorul personal: 

 

Nr. crt. FUNCŢIA 
NUMELE ŞI PRENUMELE 

Studiile se specialitate 

Vechimea în 
specia-litate 

(ani) 

Numărul de lucrări similare, 
executate în calitate de conducător 

0 1 2 3 4 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
ŞEF ŞANTIER 
 
 
 
 
ŞEF PUNCT DE LUCRU 
 
 
 
 
RESPONSABIL TEHNIC CU 
EXECUŢIA 

 
_________________________ 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 

 
  ____ 

 
 
 
 

____ 
 
 
 

 
 

____ 
 
 

 
___ 

 
 
 
 

___ 
 
 
 
 
 

___ 
 
 

Operator economic,  
 ………………… 

 (semnătura autorizată ) 



Anexa nr. 36 - GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECU ŢIE A LUCR ĂRII 
 

OPERATOR ECONOMIC, 

____________________ 

(denumirea/numele) 

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII 

 

Anul 1 ... Anul 3 
Nr.crt. 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului Luna 

  1 2 ... ... n 

  fizic 

% 

val fizic 

% 

val     fizic % val 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

.... 

Obiect 01 

Categoria de lucrări: 

__________________ 

Obiect 02 

Categoria de lucrări: 

__________________ 

Obiect .... 

Categoria de lucrări: 

__________________ 

          

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat 

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



Anexa nr. 37 – LISTA PRIVIND CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI (articole comasate) 

 
LISTA  

privind cantit ăţile de lucrări 
Obiectul ___________________ 
Categoria de lucrări __________ 

    

Nr.crt. Capitolul de lucrări U.M. Cantitatea Preţul unitar  Total (3X4) 

    SECŢIUNEA TEHNICĂ     SECŢIUNEA FINANCIARĂ 

0      1          2    3      4       5 

 1. 
 
 
 
 
 
 
 2. 
 
 
 
 
  …  

Capitol de lucrare 
 
1.1  Subcapitol 
 
1.2  Subcapitol 
 
………………….. 
Capitol de lucrare 
 
2.1. Subcapitol 
 
2.2 Subcapitol  
………………….. 
 

    

    TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI:  
 
          Operator economic, 
         ………… ………………. 
           (semnătura autorizată ) 
   
Notă: Articolele de lucrări vor fi comasate în cadrul listelor de cantităţi, avându-se în vedere respectarea simultană, pe cât posibil a următoarelor condiţii: 
- articolul comasat trebuie să reprezinte o activitate pentru realizarea căreia resursele principale trebuie să fie omogene ca natură; 
- articolul comasat trebuie să reprezinte o activitate a cărei desfăşurare în timp are continuitate (nu este întreruptă de necesitatea realizării unei activităţi distincte). 
Prin natura omogenă a principalelor resurse se înţelege acelaşi material preponderent, acceaşi meserie pentru forţa de muncă şi natura utilajului conducător, aferente procesului 
tehnologic (excavaţii, compactare, turnare, forare, ridicare, montaj etc.). 
Descrierea conţinutului articolelor comasate se poate realiza fie prin trimiteri la articole de deviz, fie prin descrierea detaliată a condiţiilor tehnice, tehnologice, de măsurare şi de 
calitate



Anexa nr. – 38 LISTĂ DETALIAT Ă PRIVIND CANTIT ĂŢILE DE LUCR ĂRI 
 

LISTĂ cuprinzând cantităţile de lucrări  
Obiectul ___________________ 
Categoria de lucrări __________ 

 
 
Nr. 
crt. 

  
 
  Capitolul  
  de lucrări  

  
 

 
 
 
Cantitatea  

 Preţul unitar 
a) materiale 
b) manoperă 
c) utilaj 
d)transport 
____________ 
Total 
a)+b)+c)+d) 

 
 
 
Material 
 [3X4a] 

 
 
 
Manoperă 
 [3x4b]  

 
 
 
   Utilaj 
  [3x4c] 

 
 
 
 Transport 
  [3x4d] 

  
   
 
Total(3X4) 
  sau  
(5+6+7+8) 

    SECŢIUNEA TEHNICĂ SECŢIUNEA FINANCIARĂ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 
 
 
 
 
 
2. 

Capitol de lucrare 
1.1. Subcapitol 
1.2. Subcapitol  
Capitol de lucrare 
2.1 Subcapitol 
2.2 Subcapitol 

        

 Cheltuieli directe: 
 

M m U = Vut termice + Vut 
electrice 
din care: 
-Vut termice (valoarea 
pentru utilaje termice) 
- Vut electrice (valoarea 
pentru utilaje electrice) 

t T 

Alte cheltuieli directe:  
- CAS: 
- somaj; 
- sănătate 
- fond de risc 
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: 

     

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:  Mo   mo Uo to To 
   Cheltuieli indirecte = To x % 
   Profit = (To + Io) x % 

Io 

Po 

TOTAL GENERAL: V0=T0+I0+P0 



 
 
 
Operator economic,  
______________ 
 
(semnătura autorizată ) 



Anexa nr.– 39 LISTA PRIVIND UTILAJELE ŞI ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOT ĂRILE 
 

 
LISTA 

privind utilajele şi echipamentele tehnologice, inclusiv dotările 

 
Nr. 
crt 

Denumire 
(utilaj/echipament tehnologic/dotări) 

U.M. Cantitate Preţ unitar Preţ total, fără 
TVA 

(col 3x col 4) 

Denumire furnizor 
(denumire, adresă, telefon, 

fax) 
0 1 2 3 4 5  
1 Obiect 01 

a)................... 
b)................... 
.... 

     

2 ....................      
3 ........................      

 
Notă: Se vor ataşa şi fi şele tehnice 
 

Operator economic, 
………… ……………… 
(semnătura autorizată ) 

 
 



Anexa nr. 40 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCŢIONARE A UTILAJELOR 
 

 
 

LISTA 

privind consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii 1) 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea utilajului 

de construcţii 

 
Consumurile 

- ore de funcţionare - 

 
Tariful orar 
- lei/oră de 
funcţionare- 

 

 
Valoarea 

(exclusiv T.V.A.) 
lei 

(col.2 x col.3) 
0 1 2 3 4 

1. 
2. 
3. 
… 

………………... 
………………... 
………………... 
………………… 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
 
 
  

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 
 
  

……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
 
 

   TOTAL ∑U      ……………              

                               

 lei …………….                           
______________                       
euro ………… 

 
         Operator economic, 
       ………… ………………. 
         (semnatura autorizata ) 
 
 
 
Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări grupate pe categorii de 
lucrări. 



Anexa nr. 41 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE 
 

LISTA  

privind consumurile de resurse materiale 

 
Obiectul __________________ 
Categoria de lucrări _________ 
    
 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea resursei 

materiale 

 
U.M. 

 
Consumurile 
cuprinse în 

oferta 

 
Preţul unitar 

(exclusiv 
T.V.A.) 

 
Valoarea 
(exclusive 
T.V.A.) 

Greutatea 
(tone) 

0    1  2  3   4     5  6 

1. 
2. 
3. 
… 

……………….. 
……………….. 
……………….. 
 
 
Resurse 
nenominalizate  

(cel mult 20% din 
valoarea totala a 
resurselor 
materiale) 

…. 
…. 
…. 
 
 
 
 
 _ 

…………. 
…………. 
…………. 
 
 
 
 
  _  

…………… 
…………… 
…………… 
 
 
 
 
   _  

…………….. 
……………. 
…………….   
   
 
 
 
 
   

……….. 
……….. 
……….. 
 
 
 
 
  

lei     TOTAL ∑M   
euro  

 
 
         Operator economic,        
        ………………………… 
        (semnătura autorizată ) 
 
 
Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări, grupate pe categorii de lucrări 



Anexa nr. 42 - PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE 
 
OPERATOR ECONOMIC  
  Denumire      

LISTA 
CU PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE 

 
 
 Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al .................................... (denumire operator economic) declar pe propria răspundere că 
pentru lucrarea” _______________________________________________________” voi folosi următorul personal: 
 
 

Nr. 
crt. 

Specialitate Numele şi prenumele 
Angajat 

Permanent  temporar 
0 1 2 3 4 

 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________ 
 
________________ 

   

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


