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Secţiunea III. FORMULARE 
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FORMULAR V.1.1 
 
 
 

FIŞA 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._______________________________________________________ 

 
8. Principala piaţă a afacerilor : 
9. 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 
2007   
2008   
2010   

Media anuală :   
 
 
Data completării_____________ 
 
 

Ofertant, 
………………………………… 

(semnătura autorizată) 
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FORMULAR V.1.2  

 
 
 
 

 
DECLARA ŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 
 
 
 

 
Subsemnatul_____________________________________________________, reprezentant 

împuternicit al ___________________________________________________________________,  
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 prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de 
urgenţa 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, 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 candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/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 are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 
 
 
 
 
    Data completării _____________ 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
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FORMULAR V.1.3  

 
 
 
 

DECLARA ŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2006 

 
 
 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului 
sau lucrării),  codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ 
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărârii pronunţate de un judecător sindic;  
b) 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) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit toate obligaţiile contractuale; 
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei 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 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 ____________ 
 

 
Operator economic, 

…………………………. 
(semnătura autorizată ) 
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FORMULAR V.1.4  

 
 

DECLARA ŢIE  
privind calitatea de participant la procedură 

 
 

 
1) Subsemnatul(a), ________________________________________________________________                                
  
________________________________________________________________________________ 

(numele operatorului economic  - persoana juridică) 
declar pe propria răspundere, ţinând cont de prevederile legislaţiei penale aplicate faptei de fals în 
declaraţii, că, la procedura de achiziţie privind  încheierea contractului de 
„ _____________________________________________________________________________” , 
organizată de ________________________________________________, particip şi depun ofertă: 
 

[   ] în nume propriu 
[   ] ca asociat în cadrul asociaţiei __________________________________ 
[   ] ca subcontractant al _________________________________________ 
 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 

2) Subsemnatul declar că: 
[   ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici 
[   ] sunt membru în grupul sau reţeaua ale cărei date de recunoaştere le prezint în lista 
anexată 
 
(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, dacă vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de 
achiziţie publică.  
 
4) 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. 
 
5) Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ________________________, cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Data completării ____________ 
 
 
 

Operator economic, 
…………………………. 
(semnătura autorizată ) 
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FORMULAR V.3. 
 
 
 
 
 
 
 
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

Anul 
Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie 
(mii lei) 

Cifra de afaceri anuală 
la 31 decembrie 
(echivalent euro) 

1.   

2.   

3.   

TOTAL   

 
  
 
 
 

Operator economic, 
…………………………. 
(semnătura autorizată ) 
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FORMULAR V.4.1.1. 

 
 
 

DECLARA ŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 

 
 
 
 

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

 
 
 

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

(semnătura autorizată) 
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Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

executantului*) 

 
Preţul total al 
contractului  

 
Procent 
executat  

% 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 

 

       

 
 
 

       

 
 

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

(semnătura 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 lucrărilor 
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FORMULAR V.4.1.2. 

 

Experienţa similară*) 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului: ……………….. 

      Numărul şi data contractului: ……………………… 
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:  

      Adresa beneficiarului/clientului: ...................................... 
      Ţara: ................................................. 
 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
 (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 

• contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 
• contractant asociat 
• subcontractant 

 
4. Valoarea contractului: 

 exprimată în moneda în care s-a 
încheiat contractul 

exprimată în echivalent 
Euro 

a) iniţială (la data semnării 
contractului: 
b) finală (la data finalizării 
contractului): 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: …………………………………………………………………………………… 
 

6. Durata de execuţie a lucrării (luni): 
a) contractată – termen PIF: 
b) efectiv realizată – PIF: 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 
bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: ………………………………………... 
 

7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: ………………... 
 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: ………….. 
 
 

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu 
referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii 
de lucrări prevăzute în contract: ………………………………………………….. 

 
 
 

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

(semnătura autorizată) 
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FORMULAR V.4.1.3. 
 
 

Recomandări privind calitatea lucr ărilor executate 

 
    BENEFICIARUL LUCRĂRII                                                             AVIZAT  I.S.C. 
 …………………………………..  
  Judeţul ……………… 
  Inspector şef, 
  L.S. 
 
 În legătură cu participarea ……………………………………………………………………, 
 (denumirea firmei constructoare) 
cu sediul în …………………., str. ………………………….. nr. ……., la licitaţii publice, ca 
urmare a colaborării şi derulării unor contracte de investiţii în domeniul construcţii-montaj, şi al 
instalaţiilor aferente acestora, suntem în măsură de a face cunoscute următoarele: 
 
Numita societate a derulat cu firma de construcţii mai sus menţionată următoarele lucrări: 

Denumirea 
lucrării 

Contract 
nr./data 

Data începerii 
lucrării 

Data terminării 
lucrărilor 

Observaţii 

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
 
Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calităţii, ca fiind: 
 

FOARTE BUN       BUN                SATISFĂCĂTOR               NESATISFĂCĂTOR 
 
În cursul desfăşurării lucrărilor de execuţie au fost înregistrate: 
Neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau 
totale de lucrări 

Total ……, 
din care 

rezolvat …. 

Observaţii şi precizări 
………… 
…………. 

Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a 
contractantului, datorită încălcării normelor tehnice şi a 
legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor ………………………………. 
Recepţii amânate datorită nerespectării parametrilor de 
calitate 

(la terminarea lucrărilor şi/sau la recepţia finală) 
……………………………………………… 

Recepţii amânate datorită nerespectării parametrilor de 
calitate 

(la terminarea lucrărilor şi/sau la recepţia finală) 
……………………………………………… 

Alte precizări ……………………………………………………………………………… 
………… 

Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor înregistrate în 
cadrul unităţii noastre. 
 
 
 CONDUCĂTORUL BENEFICIARULUI, 
 Semnătura 
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FORMULAR V.4.1.4 
 

Obligaţii contractuale în desfăşurare 

 
 CONTRACTANT 
 …………………………. 
 (denumirea) 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de 
investiţii 

Contract încheiat 
(nr./lună/an) 
Beneficiarul 

Valoarea lucrării 
contractate sau în 

curs de 
contractare 

Coeficientul 
de 

actualizare 

Valoarea 
actualizată a 

lucrării 

Valoarea executată, 
reactualizată (până la 

luna anterioară 
deschiderii licitaţiei) 

Valoarea 
rămasă de 
executat 

Valoarea 
preconizată a se 
executa în urmă-
toarele 12 luni 

(Vlce) 

Durata de 
execuţie 

contractată 

Termen PIF, 
conform 

contractului 

  - mil. lei - - mil. lei - - mil. lei - - mil. lei - - mil. lei - - mil. lei - - luni - - lună/an - 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A. 
1. 
2. 

Lucrări în curs de execuţie 
 
 
TOTAL A. 

        

B. 
1. 
2. 

Lucrări în curs de 
contractare 
 
 
TOTAL B. 

   x 
x 
x 
x 

    

TOTAL A + B         

 
  
Data completării  ………………………. 

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

(semnătura autorizată)
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FORMULAR V.4.1.5. 
 
 
 
 

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 ................................................................................................... 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca 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 
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
 (denumirea si adresa autorităţii contractante) 
în legătură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................................. 
               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
 
 

Operator economic, 
………… ………………. 

(semnătura autorizată ) 
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LISTA 
cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 

 
 
 
 

Forma de deţinere     
Proprietate În chirie 

1.      
2.      
…      
      
      
      
      
      
 
 
      
  
 
 
 

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

(semnătura autorizată ) 
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FORMULAR V.4.2.1. 
 
 
 

DECLARA ŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI  
ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 
 
 
 
 Subsemnatul ................................................................................................., reprezentant 
împuternicit al..................................................................................................., declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul 
de mai jos 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.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                                              
             (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………….. 
                                                                                                              (se precizează data expirării  
                   perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
 

 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 
Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

 
 
 
 
 
(În cazul solicitării) 
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil 
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
 
    Data completării ...................... 
 

Operator economic, 
………… ………………. 

(semnătura autorizată ) 
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FORMULAR V.4.2.2. 
 

INFORMA ŢII REFERITOARE  
LA PERSONALUL DE CONDUCERE 

 
Subsemnatul …………………………………………………………...….., directorul 

general al societăţii comerciale, declar pe propria răspundere că pentru investiţia: 
……………………………………………………………………………………………………. 
voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru 
îndeplinirea contractului: 
 

Nr 
crt FUNCŢIA 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

Studiile se 
specialitate 

Vechime în 
specialitate 

(ani) 

Numărul de lucrări 
similare, executate 

în calitate de 
conducător 

0 1 2 3 4 
A. PERSONAL DE CONDUCERE 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 
 

DIRECTOR ECONOMIC 
 
 
 
 

DIRECTOR TEHNIC 

 
____________

_________ 
____________

_________ 
 

____________
_________ 

____________
_________ 

 
 

____________
__________ 

____________
__________ 

 
 

 
___ 

 
 
 
 
 

___ 
 
 
 
 

___ 

 
____ 

 
 
 
 
 

____     
 
 
 
 
    

___ 
 
 

B. PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRA CTULUI  
 
1 
 
 
2 
 
. 
 
. 
 
. 

 
………………………… 
 
 
………………………… 

 
………………. 

 
 
………………. 

 
…………… 
 
 
…………… 

 
……………. 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Data completării: ……………….. 

Operator economic, 
………… ………………. 

(semnătura autorizată ) 
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FORMULAR V.4.2.2.1 

OFERTANTUL                                                                                          
............................. 
denumire/numele 
 

CURRICULUM VITAE 
 
Poziţia propusă în contract:.............................................. 
1. Prenume: 
2. Nume: 
3. Data şi locul naşterii: 
4. Naţionalitatea 
5. Starea civilă: 
    Adresa , telefon/fax/e-mail): 
6. Pregătirea profesională 
Instituţia :  
Data. 
De la (luna/anul) 
La (luna anul) 

 

7. Limbi străine 
(pe o scară de 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 cheie: 
13. Experienţa specifică în proiecte similare 
 
Ţara Data: de la (luna/anul) 

La (luna/anul) 
Denumirea şi o descriere 
sumară a proiectului 

   
   
14. Experienţa profesională: 
Data : de la (luna/anul) la (luna/anul)  
Locul ( ţara şi localitatea)  
Companie/organizaţie  
Poziţie   
Descrierea activităţii întreprinse  
 
15. Altele: 
 
Data completării..................       Semnătura persoanei  
 

Ofertant, 
.......................... 

semnătură autorizată 
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FORMULAR V.4.2.2.2 
 
 

 
DECLARATIE DE EXCLUSIVITATE SI DISPONIBILITATE 

 
 

Titlu proiect _________________________________________________ 
 
 

Subsemnatul ………………………………. declar că sunt de acord să particip în mod 
exclusiv la licitaţia organizată pentru contractul de achiziţie publică 
……………………………………………………………………………………………………
…… pentru operatorul economic …………………………………………..…………………. 

De asemenea, în cazul în care oferta operatorului economic va fi desemnată câştigătoare, 
declar că sunt capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în 
ofertă în perioada: 
 

De la Până la 
 
 
 

 

 
Confirm faptul că nu sunt angajat în alt proiect pe o poziţie care să-mi solicite serviciile 

în perioada mai sus menţionată. 
Prin această declaraţie, înţeleg că mă oblig să nu mă prezint în calitate de candidat pentru 

alt operator economic care depune ofertă pentru acest proiect. Înţeleg faptul că nerespectarea 
acestui lucru va conduce la excluderea mea şi a ofertei din această licitaţie. 

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de 
faptul că indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât 
boala sau forţa majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii şi 
contracte cu autoritatea contractantă şi poate atrage după sine încetarea contractului. 
 

Nume  
Semnătura  

 
Data  
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FORMULAR V.4.6. 
 
 
 
 

DECLARA ŢIE PRIVIND PARTEA/P ĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTAN ŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 
 

 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 legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
……………………………………………………...... 
        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
 
 

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

Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din 
contract ce urmează a fi 

subcontractante 

Acord subcontractor cu 
specimen de semnătură 

    
    
    
    
    
    
    
    

             
   

 
 
 

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

(semnătura autorizată) 
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FORMULAR V.4.9 

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie 

publica 
 
 
 
 
 

Conform ____________________________________________________________. 
                            (încadrarea legala) 
 
 
Noi, părţi semnatare:   S.C. _______________________ 
    S.C. _______________________ 
    S.C. _______________________ 
 
ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achiziţie publica  “_______________ 
_____________________________________________________________”. 
                                                                 (denumire obiect contract) 
Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun: 
1. ___________________________________ 
2.____________________________________ 
… ___________________________________ 
 
Contribuţia financiară a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publică 
comun: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei: 

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

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 si modul de împărţire a rezultatelor lichidării: 
- încetarea asociaţiei in cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului de 

asociere; 
 

- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a 
fiecărei părţi pana la data încetării asociaţiei. 
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Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achiziţie publica preluate de fiecare 
asociat pentru execuţie obiectivului supus licitaţiei: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Liderul asociaţiei: S.C. ______________________ 
 
Alte clauze: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___  
 
 
Data completării: ________________  
  
 
 
 

Liderul asociaţiei 
 ……………………. 
 (denumirea) 
 L.S. 
 

 
 Asociat A, Asociat B, Asociat C, 
 ……………………… ……………………… ……………………… 
 (denumirea) (denumirea) (denumirea) 
 L.S. L.S. L.S. 
 
Notă: 
- se prezintă acordul de asociere încheiat cu toţi asociaţii, din care să rezulte categoriile de lucrări care se execută 

de fiecare asociat sau părţile fizice din obiect, precum şi valoarea ce revine fiecărui asociat. 
- în cazul asociaţiei câştigătoare a licitaţiei, acordul de asociere va fi legalizat potrivit legii şi va constitui parte 

integrantă a contractului de antrepriză. 
- în cazul licitaţiei cu preselecţie, asociaţia prezintă acordul de asociere în care se stabileşte natura lucrărilor 

avute în vedere a se executa de fiecare asociat. 
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FORMULAR VI.4. 

 
 

Scrisoare de graniţe bancară pentru participarea cu ofertă la procedura de 
atribuire a contractului de achiziţie publică 

 
 
Către  
 

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

Cu privire la procedura de achiziţie privind  încheierea contractului de 
„ …………………………………………………………………………” , 

 
 

noi ........................................................................................................................................... 
 (denumirea băncii) 

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

ne obligăm faţă de ……………………………. să plătim suma de ................. lei 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 ........................................................... în ziua .... luna .... anul .... .  

(semnătură autorizată) 
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FORMULAR VI.5. 
 
 
         OFERTANTUL 
…………………………………… 
         (denumirea/numele) 
 
 
 

Grafic fizic şi valoric de execuţie a lucrării 
 
 
 
 

Anul I … Anul n 
Luna 

Nr. 
crt 

Grupa de obiecte/ 
denumirea obiectului 

1 2 … … n 
       
 Obiect 01 

categoria de lucrări: 
……………………… 
……………………… 

     

 Obiect 02 
categoria de lucrări: 
……………………… 
……………………… 

     

... Obiect … 
categoria de lucrări: 
……………………… 
……………………… 

     

       
 
 
 
 
 
 
 

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

(semnătura autorizată) 
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FORMULAR VI.6  

 
FORMULAR DE OFERT Ă 

 
 
 
Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA 
 
 
 
    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 îndeplinim contractul privind „ Proiectare şi execuţie Parc Artileriei ” , pentru 
preţul de .............................................. lei (suma în litere şi în cifre), reprezentând 
………………….. euro (suma în litere şi în cifre), în condiţiile specificate în documentaţia de 
atribuire şi în conformitate cu formularul anexat, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în 
valoare de ................................. lei (suma în litere şi în cifre). 
   2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să respectăm 
termenele de realizare pentru fiecare activitate, în conformitate cu graficul de îndeplinire a 
contractului prezentat, în .... ............................ zile, (durata în litere şi cifre), din care: 
   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 dacă acesta nu este 
temeinic justificat 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) 
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Anexa la formularul de ofertă 

 
 
 
1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de 

subcontractanţi …………….. (% din preţul total ofertat) 
2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 

forma: 
În cuantum de: 

…………….. 
…………….. (% din preţul total ofertat) 

3. Perioada de garanţie acordată lucrării 
…………….. luni calendaristice 

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

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

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, etc.) …………….. (% din situaţiile de plată lunare) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

(semnătura autorizată) 
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FORMULAR VI.7.2 
 
 

Scrisoare de înaintare 
 

 
Către ………………………………………………………….. 

 (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
 

 Ca urmare a invitaţiei de participare apărut, nr. ……din …………………………….….  
          (ziua/luna/anul) 
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 
…………………………………………………………………………………………………… 
 (denumirea contractului de achiziţie publică) 
noi ………………………………………………………….. vă transmitem alăturat următoarele:  
 (denumirea/numele ofertantului) 
 
1. Documentul ……………………………………… privind garanţia pentru participare, în  
 (tipul, seria/numărul, emitentul) 

cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei; 

2. Coletul sigilat şi marca în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de … copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

 
Avem speranţa că oferta este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
 
 
Data completării …………………….. 
 
Cu stimă, 
  

 
Operator economic, 

...................... 
(semnătura autorizată) 
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Formular  

 
Declaraţie  

privind încadrarea întreprinderii în categoria într eprinderilor mici şi mijlocii 
 

1. 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) 
2. Tipul întreprinderii 
Indicaţi după caz , tipul întreprinderii 
- Întreprindere autonomă . În acest caz datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar în situaţia 
economico financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia , fără anexa 2. 
- Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conf. 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. 
3. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1 
Exerciţiul financiar de referinţă2 
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, 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 O.G. 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 acţionare 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  
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ÎMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI LA ŞEDINŢA DE 
DESCHIDERE 

 
 
 
                Subsemnatul ........................................................................(numele), posesor al actului 
de identitate............(tipul actului) seria ............ nr. ..................., emis de .....................(emitent) la 
data de ........................................,  cod numeric personal................................................., în 
calitate de ............................................................. (funcţia), reprezentant legal al 
.................................................................... (denumirea/numele ofertantului), conform 
....................................... (se menţionează documentul legal prin care a fost numit reprezentantul 
legal), împuternicesc persoanele de mai jos sa reprezinte ofertantul 
.................................................... ( denumirea /numele ofertantului) la şedinţa de deschidere din 
cadrul procedurii de atribuire a contractului 
„………………………………………………………..”. 
 
                1.Domnul/Doamna ..................................(numele), posesor al actului de 
identitate............(tipul actului) seria ............ nr. ..................., emis de .....................(emitent) la 
data de ........................................,  cod numeric personal...................................; 
                 
 2. ....................................... 
( Se trec toate persoanele împuternicite sa reprezinte ofertantul la şedinţa de deschidere) 
 
 
 

Data completării.................................. 
 
 
       Ofertant, 

 ................................ 
      (Semnătura autorizata) 
      

...................................................(numele reprezentantului legal si 
semnătura) 

 
 
 
 
Se vor ataşa copii după actele de identitate ale persoanelor nominalizate 
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Anexa nr. 19 - Angajament Terţ susţinător financiar 
 

Terţ susţinător 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) 
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 ANGAJAMENT privind sus ţinerea tehnică şi profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici 
 
.......................... 
(denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnică şi profesională 

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 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/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
Data completării,       Terţ susţinător, 

...........................       ..................... 
(semnătură autorizată) 
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 Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional  
 

 
Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 

 
Declaraţie 

 
 

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 

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) 
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 Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional 
 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 

Declaraţie 
 

 
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 îndeplinirea 
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 … Anul … Anul … 
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) 
 


