
  

 
 

CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDUR Ă 

Nr. ......../.................... 
 

1. Denumirea completă a ofertantului ................................................................................................ 

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

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

(in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi, 

precum şi leaderul de asociaţie) 

2.  Sediul ofertantului (adresa completă) ……………………………………………………………………. 

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

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

telefon …………………………………..………… fax …………………………….…..……………… 

3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de 

înregistrare) ……………………………………………………………………………………………… 

 
4.  Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă  

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

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

5. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură …………………………….. 

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

6.     Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru 
legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea 
participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor 
furnizate/făcute în cadrul procedurii. 
 
7.      Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, 
aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea. 
 

 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

  
___________________________ 

 (Funcţie)  
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  



  

 
 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 
…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, 
reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, în calitate 
........…………………………, împuternicim prin prezenta pe .............…………............………………, 
domiciliat în ……………..........…………………..............…………………..................………………, 
identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de 
……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de 
……….........……………………………………, să ne reprezinte la 
procedura……………………………………………………………, organizată de DGASPC Mures în 
scopul atribuirii contractului de 
……………………………………...............................................………………  

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 
procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 
procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin 
de identitate, carte de identitate, paşaport).  

 

 

    Data  

 

…………… S.C. ………………………………… 

  

                                                                                reprezentată legal prin 

                                                             ___________________________ 
 (Nume, prenume) 

  
___________________________ 

 (Funcţie)  
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampil 



  

 
 

PROCES VERBAL 
 

Incheiat azi ________________ cu ocazia vizitarii amplasamentului in vederea intocmirii 
de   

Proiect tehnic pentru reabilitare, modernizare si dotare cladire pentru infiintare  
CRRN Ludus 

Ludus - str. Crinului nr. 30 A            
 
 
 
 
 

 
 
Subsemnatul _________________________________________ reprezentant al firmei 
_____________________________________ din ________________________________  nr 
telefon______________________ am vizitat  sediul CRRN Ludus in vederea prezentarii ofertei pentru 
Proiect tehnic pentru reabilitare, modernizare si dotare cladire pentru infiintarea CRRN Ludus.             

Mi s-a prezentat amplasamentul precum si cerintele autoritatii contractante privind proiectul 
tehnic.   
Prezentul proces verbal s-a intocmit in 2 exemplare – cate unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
REPREZENTAT  OFERTANT                                                        DGASPC  MURES 
 
Nume, prenume, semnatura , ştampila                                             Nume, prenume, semnatura 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  

OPERATORUL ECONOMIC 
__________________ 
 (denumirea/numele) 
 

 

DECLARATIE  

  privind insusirea modelului de contract 
 
 
 
 

                                                                       

Subscrisa ………………………………………………………………………….. 
cu sediul in …………………………………………CUI……………………..ofertant in 
cadrul procedurii de atribuire  . ……………………………………………….. 
reprezentata legal de ………………………………………. avand functia de 
………………………………… declaram pe proprie raspundere ca ne-am insusit 
clauzele contractuale prevazute in modelul de contract din cadrul documentatiei de 
atribuire, si nu avem obiectii referitoare la acestea. 

In cazul in care oferta depusa de noi este declarata castigatoare consimtim sa 
incheiem contractul de achizitie  conform  prevederilor contractuale prezentate de 
autoritatea contractanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data completării: …………… 
Nume, prenume: ……………………………………….. 
Semnătura ………………………… în calitate de 
………………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ………………………………………………………… (denumire ofertant).  
 
 
 

 
 



  

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARA ŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

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

................................................................................................................................................................,  
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne 
aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
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.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 
operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, 
fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

     Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă şi/sau consultantul – organizator al procedurii au dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

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

                                                                (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (Funcţie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

 
 
 
 
 



  

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARA ŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

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

.........................................................................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura pentru 
achiziţia de ........................................................................... de către  DGASPC MURES 
declar pe proprie răspundere că nu ne aflam intr-una din situatiile prevazute la art.181 din OUG 
34/2006: 
 
  Art. 181   
    Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului 
de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: 
    a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
    c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale 
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; 
    c^1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, 
din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave 
prejudicii beneficiarilor acestuia; 
    d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru 
o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie 
profesionala; 
    e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, 
în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 
 
 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 dispunem. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării ...................... 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (Funcţie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  

 
 
              



  

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

 
 

INFORMA ŢII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 
(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, 
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare 
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
            1._______________________________________________________ 
                (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
            2._______________________________________________________ 
            3._______________________________________________________ 
            4._______________________________________________________ 
            
           7. Principala piaţă a afacerilor : 
           8. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 
 

 
Anul 

Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.) 

echivalent euro 
1..............   
2.............   
3..............   
Media anuală :   
 

 
 

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

(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
.............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 



  

 
 

FORMULAR DE OFERT Ă 
 

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

 
 

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 mentionată, să prestăm 
......................................................................................................................................................................
.................................................... (denumirea serviciului) pentru suma de 
……………………………….................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 
platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de 
............................................................................................................................. (suma în litere şi în 
cifre, precum şi moneda ofertei) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din 
anexă, în graficul de timp anexat 
3. Ne angajăm să menţinem această 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. Am înţeles şi consimţim că, 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. 

 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”alt ă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 

 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 
 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 



  

 

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.  
   5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.      



  

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.  
 

     



  

FIŞA 
 

privind legătura dintre întreprinderi nr. ............ din tabelul B.2., secţiunea B 
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)  

 
   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 întreprindere  
     

Perioada de referinţă 

 
Numărul mediu anual 

de salariaţi7 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii 

lei/mii Euro) 

Active totale(mii 
lei/mii Euro) 

Total 
   

     
Datele trebuie introduse în tabelul B.2. din Secţiunea B.  
 
    NOTĂ:  
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale 
şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional 
datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în 
amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.  
    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu 
întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fi şa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea 
A.  
 
 
 
 
 
Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................………… 
 
 
 
 
    ___________  
   7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de 
salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 


