
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECŢIUNEA  III 

FORMULARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

DECLARA ŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 

    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________________ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 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, 
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. 
    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. 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
                                                     Operator economic, 
                                                   ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr. 12 B 
 
     Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 

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

34/2006, modificată şi completată cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.94/2007 
 
 
    Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în 
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................... (denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an), organizată de 
.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere 
că: 
    a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
    b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la 
lit. a); 
    c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată .................; 
    c’) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale la termen şi în condiţiile contractate, 
    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. 
 

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

(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULARUL B2 

 

      OFERTANTUL 

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

 
 

 B2. INFORMATII GENERALE 
 
 
 

1. Denumirea/numele: 
 
2. Codul fiscal: 
 
3. Adresa sediului central: 
 
4. Telefon: 
    Fax: 
    Telex: 
    E-mail: 
 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare: 
 
6. Obiectul de activitate, pe domenii:  
 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
 
8. Principala piata a afacerilor: 
 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

Anul 
Cifra de afaceri anuala 

la 31 decembrie 
(lei) 

Cifra de afaceri anuala 
la 31 decembrie 
(echivalent euro) 

1.                    2005   
2.                    2006   
3.                    2007   
Media anuala:   

 
 

               Ofertant, 
.............……....................... 
         (semnatura autorizata) 



Anexa la FORMULARUL B2 

      OFERTANTUL 

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

 DECLARATIE 
 
 
 

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria 
raspundere urmatoarele (se va alege doar una dintre cele doua optiuni):  

1). ca voi prezenta autoritatii contractante dovada deschiderii lui permanent in 
Romania in termen de 45 zile de la comunicarea instiintarii privind castigarea 
licitatiei. 

2). ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, 
voi imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea 
obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea 
asocierii la autoritatea fiscala competenta. 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca sunt de acord cu cerintele din 
fisa de date cu privire la deschiderea sediului permanent in Romania. 

In caz contrar, sunt de acord ca ofertantul clasat pe urmatoarea pozitie sa fie 
declarat castigator. 

 

 
 
 

 
Data completarii 
OFERTANT,  
(semnatura autorizata) 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARUL B3 

     OFERTANTUL 

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

 B3. EXPERIENTA SIMILARA*) 
 

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

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 

Adresa beneficiarului/clientului: 
Tara: 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

� contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 
� contractant asociat 
� subcontractant 

 

4. Valoarea contractului Exprimata in RON 
(lei romanesti) 

Exprimata in echivalent 
EURO 

a) initiala (la data semnarii 
contractului): 

  

b) finala (la data finalizarii 
contractului): 

  

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

6.  Durata de executie a lucrarii (luni) 
a) contractata - termen PIF: 
b) efectiv realizata - PIF; 
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut 
pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: 

7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: 

8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: 

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in 
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari 
prevazute in contract: 

          Ofertant, 
................................ 
    (semnatura autorizata) 

 
 

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, prezentarea 
procesului verbal de receptie, la terminarea lucrarilor. 

 
 
 

Formular nr. 12 G 



 
     Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARA ŢIE  
PRIVIND PARTEA/P ĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE 

SUBCONTRACTANŢI 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 legătură cu activitatea noastră. 
 

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

(semnătură autorizată) 
 
 
 
 ______________________________________________________________________________ 
|Nr. | Denumire              | Partea/părţile din     | Acord subcontractor cu | 
|crt.| subcontractant        | contract ce urmează a  | specimen de semnătură  | 
|    |                       | fi subcontractate      |                        | 
|____|_______________________|________________________|________________________| 
|____|_______________________|________________________|________________________| 
|____|_______________________|________________________|________________________| 
|____|_______________________|________________________|________________________| 

 
Operator economic, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL B.5 
 



 
 

OFERTANTUL 
........................................................... 

(denumirea/numele) 

  

  

 B.5.1. DECLARATIE PRIVIND LEGALIZAREA ASOCIERII 
 
 
 
Ofertantul, ________________________, format din asocierea urmatoarilor operatori 
economici: 

• Asociat (1) ________________________; 
• Asociat (2) _________________________; 
• Asociat (3) __________________________; 
• ................................ 

declar pe propria raspundere ca in cazul declarii ofertei comune ca fiind castigatoare, in 
termen de 5 zile inainte de semnarea contractului voi prezenta Autoritatii Contractante, 
contractul de asociere legalizat in original. 
 
 
 
 
Semnatura:        Data: 
 
Asociat (1) ___________________; 
Asociat (2) ___________________; 
Asociat (3) ____________________; 
................ 
 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL B13 



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

B.13.CIFRA DE AFACERI, LICHIDITATEA GENERALA SI SOL VABILITATEA 
PATRIMONIALA 

 
 

Denumire asociat 

Anul 

Cifra de afaceri 
anual ă 
la 31 decembrie 
( RON) 

Cifra de afaceri 
anual ă 
la 31 decembrie 
(echivalent euro) 

Asociat…… 1.     
Asociat….. 2.     
Asociat…. 3.     
 Media anuală:     

 
 
 
 

Nr. 
crt. Denumire asociat Lichiditatea 

generala  
Solvabilitatea 
patrimoniala 

.1 Asociat …….   
2 Asociat …….   
3 Asociat …….   

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

           (semnătura autorizată) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
FORMULAR NR. 10 B 

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

FORMULAR DE OFERTA 
 

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

 
 
         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, sa prestam/.................... (denumirea serviciului), pentru suma de 
..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), platibila după recepţia serviciilor, la care 
se adauga taxa pe valoarea adăugată în valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre). 
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam serviciile în graficul 
de timp anexat. 
    3. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de ........ zile, (durata în litere şi cifre), 
respectiv pana 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. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 
    5. Precizam ca: 
    │_│ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat 
în mod clar "alternativa"; 
    │_│ nu depunem oferta alternativa. 
    (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare.) 
    6. Am înţeles şi consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa 
constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
    7. Intelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o 
puteti primi. 
 
    Data .../.../... 
    . ....................., (semnatura), în calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în 
numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 


