
 

 

SECŢIUNEA II: FORMULARE  

 

Secţiunea II conţine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea 

ofertei si a documentelor care o însoţesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare 

examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare candidat/ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publica are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute in cadrul 

acestei sectiuni, completate in mod corespunzător si semnate de persoanele autorizate. 

      Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 

1. Documente care dovedesc situatia personala                                                                    

2. Documente care dovedesc situaţia economico – financiară şi capacitatea tehnică şi profesională  

3. Propunerea tehnica   

4. Propunerea financiară  

   Observa ţie: Pe lângă modelele de formulare prezentate în continuare, ofertanţii trebuie să prezinte 

toate celelalte documente solicitate în Fişa de date a achiziţiei şi în caietul de sarcini.  

 

 

 



 

 
Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante  Înregistrat la sediul ofertantului  

nr. ….....  /  …................. nr. ….....  /  ...................… 

        FORMULARUL A1  

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

   
 Către ..................................................................................................... 
  (denumirea Autorităţii Contractante şi adresa completă) 
 
 
 
 
 
 
 
Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP, nr. .......... din ...........................,  
             (ziua/luna/anul) 
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  ........................................... 
..................................................................................................................................., 
                             (denumirea contractului de achiziţie publică si obligatoriu pachetul  si lotul) 
noi ...................................................................... va transmitem alăturat coletul sigilat 
             (denumirea/numele ofertantului)  
şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de o copie în limba română 
oferta. 
Avem speranţa ca oferta  noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 
 
 Data completării ........................................                      Cu stimă, 
 
 
                                                                    Ofertant 
 
 
                                            ................................................................. 
                                                               (semnătura autorizată) 
 Operator economic 
___________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    FORMULARUL B1 

 

 

 

 
DECLARA ŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

1. 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 
mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă 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, cu toate modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale 
unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

2. 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. 

 

 
 
 
 
 
 

Semnătura _____________________________________________________  

În calitate de   _____________________________________________________ 

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ________________________________ 

Data   ___________________________ 



 

Operator economic                               FORMULARUL B2 
___________________ 
(denumirea/numele) 
 

 
DECLARA ŢIE 

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUA ŢIILE PREV ĂZUTE LA ART. 181 DIN OUG 34/2006 

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate 
de ofertant 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 .................; 

c^1) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplini sau de a-mi îndeplini defectuos 
obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să 
producă grave prejudicii beneficiarilor; 

d) 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. 

 

De ataşat certificatele doveditoare care să demonstreze îndeplinirea obligaţiilor de plată privind impozitele, 
taxele şi datoriile către stat, inclusiv cele locale, precum şi plata contribuţiei la asigurările sociale (formulare 
standard emise de către autorităţile competente ale ţării de rezidenţă a ofertantului). Toate certificatele şi 
declaraţiile trebuie să fie valabile la termenul limită de deschidere al ofertelor menţionat în anunţul de 
participare şi să acopere cel puţin perioada ultimului an financiar. 

 

Semnătura _____________________________________________________  

În calitate de   _____________________________________________________ 

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ________________________________ 

Data   ___________________________ 



 

                                                                                                          FORMULARUL B3  

 

 

DECLARA ŢIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI REFERITOARE LA 
CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII  

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentantîmputernicit 
al.....................................................................................,  
                                                                 (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la 
elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia 
muncii, conform legislatiei in vigoare. 
 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 autoritaţii 
contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
……………………………………………… 
                                                              (se precizează data expirării perioadei de valabilitate 
a ofertei) 
 
 
            
 

 Semnătura _____________________________________________________  

 În calitate de   _____________________________________________________ 

 Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ________________________________ 

 Data   ___________________________ 

 



 

              FORMULARULB4 
ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 
 
Conform __________________________________________________________________. 
                            (încadrarea legala) 
Noi, părţi semnatare:   S.C. _______________________ 

S.C. _______________________ 
ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achiziţie publică  “ _________________ 
____________________________________________________________”. 

(denumire obiect contract) 
 
Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun: 
1. ___________________________________ 
2.____________________________________ 
… ___________________________________ 
Se vor menţiona pentru fiecare asociat în parte activităţile pe care fiecare asociat le va presta în concret 
şi pentru care devine direct răspunzător în faţa autorităţii contractante _________________________ . 
 
Contribuţia financiara a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publica în comun:
 _______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 
Se va menţiona că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului. 
Se vor menţiona răspunderile pentru ficare asociat în parte, în caz de neîndeplinire a obligaţiei asumate 
privind contribuţia financiară. Totodată, se vor menţiona răspunderile asociaţiei, în caz de 
neîndeplinire a acestor obligaţii. 
 
Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

• liderul asociaţiei S.C. _____________ preia responsabilitatea şi primeşte instrucţiuni de la 
investitor în folosul partenerilor de asociere.  

Odată cu preluarea responsabilităţii liderul asociaţiei va prezenta autorităţii contractante modalităţile în 
care înţelege să îşi asume în mod concret responsabilitatea activităţii care se va desfăşura în comun. Se 
vor prezenta autorităţii contractante modalitatea în care oferta comună va fi realizată cu contribuţia 
fiecărui asociat. Se va menţiona că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia 
contractului. 
 
Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate: 

• conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor 
convenite de comun acord. 

 
Cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării: 

• încetarea asociaţiei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere. 
Denunţarea contractului de asociere făcută unilateral de unul dintre asociaţi nu îi poate fi opusă 
autorităţii contractante şi nu îl eliberarează pe asociatul denunţător de obligaţiile asumate prin 
ofertă. Denunţătorul va rămâne obligat şi responsabil faţă de achizitor până la îndeplinirea 
efectivă şi cu bună-credinţă a tuturor obligaţiilor pe care şi le-a asumat faţă de achizitor. 

• modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei 
părţi până la data încetării asociaţiei. 

 
Repartizarea fizica, valorică şi procentuala a contractului de achiziţie publică preluate de fiecare asociat 
pentru execuţia obiectivului supus licitaţiei: 

_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 



 

Membrii asociaţiei îl garantează pe achizitor că neînţelegerile care s-ar pute ivi în legătură cu 
obligaţiile pe care şi le-au asumat în comun prin oferta comună nu îl vor afecta în nici un mod în 
procesul de executare întocmai şi cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate. 
 

Liderul asociaţiei: 
S.C. ______________________ 

 
Alte clauze: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
Liderul asociaţiei va prezenta autorităţii contractante împuternicirea expresă şi autentică în baza căruia 
acţionează în numele şi pentru membrii asociaţiei. (Formularul B5) 
Împuternicirea va trebui să cuprindă în mod explicit puterile care i-au fost încredinţate liderului 
asociaţiei de către membrii asociaţiei, şi va cuprinde în concret toate responsabilităţile liderului 
asumate în numele asociaţiei faţă de autoritatea contractanta. În cazul neprezentării acestei 
împuterniciri asociaţia nu va putea dovedi modalitatea în care înţelege să acţioneze pentru îndeplinirea 
ofertei comune care va fi semnată de fiecare ofertant în parte şi asumată în mod corespunzător. 
 
Data completării:      LIDERUL ASOCIATIEI, 
______________      __________________ 
 

ASOCIAT, 
___________________ 
 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  



 

Operator economic                FORMULARUL B5 
___________________ 
(denumirea/numele) 

 
ÎMPUTERNICIRE 

 

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă prin care persoana care a semnat oferta este 
autorizată să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. 
Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul 
este înregistrat. O traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire într-o alta limbă, 
în afara de limba română. 

În cazul Asociaţiei/Consorţiumului un partener trebuie să fie nominalizat ca lider, iar această 
nominalizare să fie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept 
de semnătura ai partenerilor individuali. 

 

 

 

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular. 

 

 

 

 

 

Semnătura _____________________________________________________  

În calitate de   _____________________________________________________ 

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ________________________________ 
Data   ___________________________ 



 

    Operator economic FORMULARUL B6  
 
___________________ 
(denumirea/numele) 
 

DECLARA ŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă 

 
    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 achiziţie publică .................. (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 asociaţiei .....................................................; 

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

    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 bifeaza optiunea corespunzatoare) 

    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. 

 

Semnătura _____________________________________________________  

În calitate de   _____________________________________________________ 

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ________________________________ 
Data   ___________________________ 

 



 

                    FORMULARUL B7  
INFORMA ŢII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal:  

3. Adresa sediului central: 

4. Cont IBAN deschis la Trezorerie :  

5. Telefon: 

    Fax: 

    Telex: 

    E-mail 

6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare*. …………………………………………………. 

(numărul. Data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 

7. Obiectul de activitate pe domenii: …………………………………………………………. 

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

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

((aaddrr eessee  ccoommpplleettee,,  tteelleeffoonn//tteelleexx//ffaaxx,,  cceerr tt ii ff iiccaattee  ddee  îînnmmaattrr iiccuullaarr ee//îînnrr eeggiisstt rr aarr ee))  

9. Principala piaţă a afacerilor: ................................................................................................ 

10. Cifra anuală medie de afaceri pe ultimii 3 ani: 

Anul Cifra de afaceri anuală 
globală 

la 31 decembrie 
(LEI) 

Cifra de afaceri 
anuală 

la 31 decembrie 
(LEI) 

Cifra de afaceri anuală 
la 31 decembrie 
(echivalent euro) 

1 2005    
2 2006    
3 2007    

Media:    

 

* De ataşat documentele doveditoare ale înmatriculării/înregistr ării. 

 

Semnătura _____________________________________________________  

În calitate de   _____________________________________________________ 

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ________________________________ 
Data   ___________________________ 

 



 

Operator economic           FORMULARUL B8 
___________________ 
(denumirea/numele) 
 

 
DECLARA ŢIE 

PENTRU PERSOANE JURIDICE STRĂINE 

 

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere 
următoarele (se va alege doar una dintre cele două opţiuni):  

1). că voi prezenta autorităţii contractante dovada deschiderii sediului permanent în România 
în termen de 45 zile de la comunicarea înştiinţării privind câştigarea licitaţiei. 

2). că înaintea încheierii contractului, în cazul asocierii cu persoane juridice române, voi 
împuternici pe unul dîntre asociaţii înregistraţi în România pentru îndeplinirea obligaţiilor 
ce îi revin fiecărui asociat, prin legalizarea asociaţiei şi înregistrarea asocierii la autoritatea 
fiscală competentă. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că sunt de acord cu cerinţele din fişa de date cu 
privire la deschiderea sediului permanent în România. 

 

 

 

Semnătura _____________________________________________________  

În calitate de   _____________________________________________________ 

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ________________________________ 
Data   ___________________________ 



 

Formularul B 9   

OPERATORUL ECONOMIC   

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

                                         FORMULAR DE OFERTA 

Către   Administratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor 

     Bucuresti, Sector 4  

Domnilor, 

1. Examinand documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti ai 

ofertantului .......…………………………………….../ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in 

conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentaţia mentionata mai sus, sa prestam  : 

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

... 

pentru suma de .………........ / (suma in litere si cifre) lei, reprezentand ....…...../(suma in litere si cifre) 

EURO, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ......……..../(suma in litere si cifre) 

lei. 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in 

conformitate cu graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ......../(durata in litere si in cifre) 

zile, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei 

de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 

constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 

[] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 

marcat in mod clar "alternativa"; 

[] nu depunem oferta alternativa. 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 

care o puteti primi. 

Data ......./......./....... 

............../(semnatura) in calitate de .........., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 

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

 



 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                                          Formularul B10 

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

Oferta financiara defalcata pe obiective 
 

Valoarea ofertata (fara TVA) defalcata pe faze de e xecutie 
Obiectiv 

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 

Total oferta 
(fara TVA) 
/obiectiv 

Scoala generala 
nr. 36           

Scoala generala 
nr. 96            

Scoala generala 
nr.102             

Scoala generala 
nr.110             

Scoala generala 
nr.119             

Scoala generala 
nr. 190            

Total general oferta (fara TVA)  

 
 Legenda: 
Faza 1 – realizare P.T. si obtinerea autorizatiei de construire; 
Faza 2 – finalizare fundatii; 
Faza 3 – finalizare structura de rezistenta si inchideri; 
Faza 4 – finalizare instalatii interioare; 
Faza 5 – finalizare si predare obiective la cheie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Operator economic FORMULARUL B11 
___________________ 
(denumirea/numele) 

 
EXPERIENŢA SIMILAR Ă – SUMAR  

Experienţă construcţii civile 
 

Calitatea 
executantului 

Obiectul 
contractului  

Nr./data 
contract 

Valoarea 
totală a 

lucrărilor 
(contractului) 

 
(lei faraTVA ) 

Valoarea 
lucrărilor  pt. 

care 
contractantul a 
fost responsabil 
(lei fara TVA )  

Denumirea/ 
numele 

autorităţii 
contractante/ 
beneficiarului 

Adresa, telefon, 
fax 

Nr. şi data proces 
verbal recepţie la 

terminarea 
lucrărilor  

Obiecţii la recepţie 
(dacă există) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         FORMULARUL B12 

 

 

 

DECLARA ŢIE 

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCR ĂRI 

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 

 

Subsemnatul............................, reprezentant împuternicit al 
............................................................................ 

(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 

 declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul prezentat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaratie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................................................................................ 
cu privire la orice aspect tehnic si financiar (denumirea si adresa autoritătii contractante) 

în legătură cu activitatea noastră. 

 

Semnătura _____________________________________________________  

În calitate de   _____________________________________________________ 

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ________________________________ 
Data   ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

  FORMULARUL B13 
 

Operator economic 
___________________ 
(denumirea/numele) 

 
UTILAJE, ECHIPAMENTE ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT 

Lista cuprinzând utilajele, echipamentele şi mijloacele de transport propuse şi disponibile 
pentru execuţia contractului: 

 

 DESCRIERE 
(tip/marcă/model) 

Putere/ 
capacitate 

Nr. de 
unităţi 

Vechime 
(ani) 

Proprietate (P) sau închiriat 
(I)/ şi  procentul în dreptul 

de proprietate 

Origine (ţară) 

A) UTILAJE DE 
CONSTRUCŢIE 

     

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

B) VEHICULE ŞI ALTE 
MIJLOACE DE 
TRANSPORT 

MĂRFURI 

   /  

     /  

     /  

       

     /  

     /  

C) ALTE 
ECHIPAMENTE 

   /  

     /  

       

     /  

     /  

     /  



 

DECLARA ŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALA ŢIILE, ECHIPAMENTELE 
TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU 

ÎNDEPLINIREA CORESPUNZ ĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCR ĂRI  

 

Subsemnatul........................, reprezentant împuternicit al .................................. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul prezentat 
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. 

 

 

 

 

 

Semnătura _____________________________________________________  

În calitate de   _____________________________________________________ 

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
________________________________ 
Data   ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              FORMULARUL B14 

OPERATORUL ECONOMIC   

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

Centralizator privind perioada de indeplinire a contractului 
 

Durata de proiectare si executie (inclusiv dotare) defalcata pe faze de 
executie 

Obiectiv 

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 

Total durata 
executie 

 

LUCRĂRI 
“Proiectare şi 

execu ţie 
(inclusiv dotare) 
semi-internate 

în regim de after 
school ” la 

Scolile Generale 
nr. 36, 96, 102, 
110, 119, 190. 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
   

 
 Legenda: 
Faza 1 – realizare P.T. si obtinerea autorizatiei de construire; 
Faza 2 – finalizare fundatii; 
Faza 3 – finalizare structura de rezistenta si inchideri; 
Faza 4 – finalizare instalatii interioare; 
Faza 5 – finalizare si predare obiective la cheie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Operator economic                   FORMULARUL B15 
___________________ 
(denumirea/numele) 

 
INFORMA ŢII GENERALE DESPRE PERSONALUL OFERTANTULUI 

 Subsemnatul..................., reprezentant împuternicit al 
………………………………………… 

(denumirea/numele/ şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria rãspundere, 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. 

Se vor insera efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere 
din cadrul companiei în ultimii 3 ani (2005, 2006, 2007- separat, pe fiecare an în parte) 
şi numărul de personal pe care compania îl va utiliza pentru contract. Numărul total de 
personal şi numărul de personal care va fi utilizat pentru contract trebuie să fie specificat 
separat pe fiecare partener al Asociaţiei. 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Personal angajat    

Din care personal de conducere    

 

i - Informa ţii generale privitoare la personalul ofertantului 
a - Directori şi echipa de conducere  ........................ 
b - Personal administrativ ........................ 
c - Personal tehnic 

- Ingineri ........................ 
- Verificatori ........................ 
- Maiştri ........................ 
- Mecanici ........................ 
- Tehnicieni ........................ 
- Operatori pe maşini ........................ 
- Şoferi ........................ 
- Alt personal calificat ........................ 



 

- Muncitori şi personal necalificat  ........................ 
________________________________________________ 

  Total  =========== 
 
 
ii - Personal operativ pe şantier care va fi utilizat pentru contract aparţinând 
organizaţiei ofertantului, completat în concordanţă cu prevederile din art. V.4.6.iii) 
al Secţiunii II şi Formularul B16. 

a - Coordonator de Proiect / Reprezentant Antreprenor 
b - Personal de coordonare a şantierului (cel puţin un cadru tehnic la fiecare punct de 
lucru)   ........................ 
c - Personal administrativ ........................ 
d - Personal tehnic 

- Ingineri ........................ 
- Verificatori ........................ 
- Maiştri ........................ 
- Tehnicieni ........................ 

e - Personal muncitor 
- Zidari ........................ 
- Dulgheri ........................ 
- Izolatori ........................ 
- Fierari betonisti ........................ 
- Faianţari ........................ 
- Tâmplari ........................ 
- Zugravi ........................ 
- Lăcătuşi ........................ 
- Instalatori sanitarişti ........................ 
- Instalatori electricieni ........................ 
- Instalatori instalaţii termice ........................ 
- Instalatori ventilatorişti ........................ 
- Operatori pe maşini ........................ 
- Mecanici ........................ 
- Şoferi ........................ 
- Alt personal calificat ........................ 
- Personal necalificat  ........................ 

________________________________________________ 

  Total  =========== 

Semnătura _____________________________________________________  

În calitate de   _____________________________________________________ 

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
________________________________ 
Data   ___________________________ 



 

Operator economic              FORMULARUL B16  
___________________ 
(denumirea/numele) 

 
PERSONAL CHEIE CARE VA FI UTILIZAT PENTRU CONTRACT 

Poziţie/Nume Vârsta Pregătirea 
profesională 

Ani de experienţă 
(în  companie /în 
construcţii civile) 

Lucr ări majore pentru 
care este responsabil 

(proiect/valoare) 

Coordonator de Proiect / 
Reprezentant Antreprenor 

(nume) 

   

/ 

 

     

Personal de coordonare a 
şantierului *  

(nume) 

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

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

   

/ 

 

     

Responsabil Tehnic cu Execuţia 
(RTE) 

(nume) 

   

/ 

 

     

Responsabil cu Controlul tehnic 
de  calitate (CQ) 

(nume) 

   

/ 

 

     

Coordonator în materie de 
sănătate şi securitate în muncă  

(nume) 

    

     

Alte poziţii responsabile  

(de inserat poziţia şi numele) 
................................ 

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

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

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

   

/ 

 

*   Cel puţin un cadru tehnic la fiecare punct de lucru 

Semnătura _____________________________________________________  

În calitate de   _____________________________________________________ 

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________ 
Data   ___________________________



 

                FORMULARUL B17  

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CHEIE 

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

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

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

Instituţia:  

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

 

Licenţa:  

 

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

Limba Nivel Citit  Vorbit Scris 
 Limba maternă    

     

     

     

 

8. Membru în asociaţii profesionale: 
9. Alte abilităţi (de ex. operare calculator, etc.):  
10. Poziţia ocupată în prezent: 
11. Ani de  experienţă profesională: 
12. Calificări chieie: 
 



 

13. Experienţa profesională: 
Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)  
Locul (ţara şi localitatea)  
Companie/organizaţie  
Poziţie  
Descrierea activităţii întreprinse  
  
Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)  
Locul (ţara şi localitatea)  
Companie/organizaţie  
Poziţie  
Descrierea activităţii întreprinse  
  
 
14. Altele: 
15a. Publicaţii şi seminarii: 
15b. Recomandări: 

 

OPERATOR ECONOMIC   

……………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE   (1) 

pentru personalul  responsabil direct de indeplinir ea contractului si care va fi pus  
la dispozitia autoritatii contractante 

Subsemnatul ................................., reprezentant împuternicit 
al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 

aplicate faptei de fals în acte publice, urmatoarele :  

      Pentru indeplinirea contractului de achizitie publica : 

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

vom desemna urmatorul personal responsabil direct de indeplinirea contractului :  

1. Sef proiect: .................................................................................. 

2. Sef santier : ......................................................................................................... 

3. Responsabil tehnic cu executia ( Lucrari alimentare cu apa ) 
:................................................... 

4. Responsabil tehnic cu executia ( Lucrari constructii )  : 
............................................................................ 

5. Responsabil cu controlul tehnic de calitate ( Lucrari alim.apa)  : ................................. 

6. Responsabil cu controlul tehnic de calitate ( Lucrari de constructii )  : 
...................................................... 

Persoanele nominalizate vor fi direct responsabile de indeplinirea contractului.  Acestea vor fi 
puse la dispozitia autoritatii contractante, de cite ori va fi necesar,  cu mijloc de transport propriu si 

dotarile tehnice specifice indeplinirii contractului , pe toata perioada executarii contractului .   

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 

........................( autoritatea contractanta )  cu privire la orice aspect tehnic şi  financiar 

în legatură cu activitatea noastră. 

      Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..  

Data completării ...................... 

 Semnătura _______________  

 În calitate de  ________________________ 

 Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________ 
 Data  ___________________________ 



 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE (2)   

 

 

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

 

 Semnătura şi data  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Semnătura _____________________________________________________  

În calitate de   _____________________________________________________ 

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
________________________________ 
Data   ___________________________ 

  
 
 


