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                                                                                                                Formular 10B 
OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTA 
Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

_________________________________________________, ne oferim ca, in 
conformitate                (denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de          
(denumirea serviciului) 
(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei, 
reprezentand                                                                              (suma in litere si in cifre) 
________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de      
 (suma in litere si in cifre)      
_________________________lei. 
            (suma in litere si in cifre) 

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

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, 
si 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, 
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este 
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de 
oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
     _ 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau 
orice alta oferta pe care o puteti primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, in calitate de ____________________, legal autorizat sa semnez 
                 (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numeleofertantului) 
                                                                                                          



  Formular nr. 12A 
 Operator economic 
................................... 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
   DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 
 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................. 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, 

sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 

publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost 

condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la 

activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. 

 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 

detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 

confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  

 

  
 
Data completarii ......................                                              Operator economic, 
 
                                                                                      ............................... 
                                                                                   (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      

                                
 



Formular nr. 12B  
Operator economic 
.................................. 
(denumirea/numele) 
 
 
      DECLARATIE 
  privind neincadrarea in situatiile prevazute la a rt. 181 din 
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
 Subsemnatul(a) ................................................................. (denumirea, numele 
operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se 
mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect 
..................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul 
CPV), la data de ............................... (zi/luna/an), organizata de 
...................................................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria 
raspundere ca: 
 a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul 
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele 
anterioare, reglementata prin lege; 
 b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre 
situatiile prevazute la lit. a);  
 c) mi-am 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 sunt stabilit 
pana la data solicitata ................................; 
 d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 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. 
 
 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  
 Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt 
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
           Operator economic, 
            .............................. 
         (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



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

DECLARATIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
 1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .............................................. 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica .................. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ........................ 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), 
organizata de ........................................... (denumirea autoritatii contractante), particip si 
depun oferta: 
 [ ] in nume propriu; 
 [ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................; 
 [ ] ca subcontractant al ..................................................................; 
 (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
 2. Subsemnatul declar ca: 
 [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
 [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint 
in anexa. 
 (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor 
interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de 
atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati 
castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 
 
 4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii 
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
 
 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, 
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ...................... 
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in 
legatura cu activitatea noastra. 
 
         Operator economic, 
         ................................... 
         (semnatura autorizata) 
                                                                                                                     
 
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 
sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.  
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a lucrarilor.  
                              

 



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

 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 

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

 
Denumire Operator economic, 

_________________ 
(nume si semnatura autorizată) 



 Anexă  
 
 

 
 
 
 

 
 

Denumire Operator economic, 
_________________ 

(nume si semnatura autorizată) 
 
 
 

    
Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul contractului 

 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

prestator *)  

 
Preţul total al 
contractului  

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator 
% 

 
Cantitatea 

(U.M.) 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului **) 

0 1  2 3 4 5 6 7 
 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        



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

DECLARATIE 
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT  

INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACE STORA 
 

 
 
 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................................ 
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in 
tabelul anexat sunt reale.  
 
 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii 
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.  
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, 
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... 
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in 
legatura cu activitatea noastra.  
 
 
         Operator economic, 
             ...................... 
         (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ANEXA 
 
 
 
 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/partile din contract ce 
urmeaza a fi subcontractate 

Acord subcontractor cu 
specimen de semnatura 

1.    
2.    
3.    
 
 
 
 
 
 
        Operator economic, 
            ...................... 
              (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

DECLARATIE 
 PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGA JAT  SI AL 

CADRELOR DE CONDUCERE 
 

 
 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... 
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in 
tabelul anexat sunt reale.  
 
 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii 
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.  
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, 
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai 
....................................................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire 
la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.  
 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Personal angajat    

Din care personal conducere    

    

 
(In cazul solicitarii)  
 Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului 
responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.  
 
 Data completarii ..............................  
 
                                                                      Operator economic, 
                                                                      ..................... 
                                                                      (semnatura autorizata)  
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 



  Formular nr. 11 
        BANCA               
(denumirea băncii)       
                                  
                                                     
 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE  BANCARĂ 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului  

de achiziţie publică 
 
 

Către   ______________________________________________ 
               (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________ 

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi _______________________  (denumirea 
băncii),  având sediul inregistrat la _________________________________ (adresa 
băncii), ne obligăm faţă de _______________________________ (denumirea autorităţii 
contractante) să plătim suma de ________________ (in litere şi cifre), la prima sa cerere 
scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca 
in 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 in 
perioada de valabilitate a acesteia ; 
        
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _____________________________ 
(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie in perioada de valabilitate a 
ofertei; 
                                                                                                
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________ 
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică in perioada de 
valabilitate a ofertei. 
                                                                                                      
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________. 

 
 

Parafată de Banca _____________  in ziua ______ luna ________ anul _____ 
 
             (semnătura autorizată) 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

INFORMATII GENERALE 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________ 

           (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: 
______________________________________ 

  (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:                  
______________________ 

                                                                                                                                            
           (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
___________________________________________________________ 

         Cifra de afaceri anuala                          Cifra de afaceri anuala 
  Anul               la 31 decembrie                                       la 31 decembrie 
                                       (mii lei)                                               (echivalent euro) 
________________________________________________________________ 
 1. 
________________________________________________________________ 
 2. 
________________________________________________________________ 
 3. 
________________________________________________________________ 
 Media anuala: 
________________________________________________________________ 

 
 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

 
(semnatura autorizata) 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)  

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

 _ 

|_| contractant asociat 

 _ 

|_| subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

exprimata in  exprimata 

moneda in care in echivalent 

s-a incheiat  euro 

contractul 

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. Gama de lucrări prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante 

prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 

                                                                                         Candidat/ofertant, 

_______________ 
(semnatura autorizata) 

    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de 
evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 
                                                                                                         
 



 
 

FORMULARUL 2B*) 
Operator economic  
.................................  
(denumirea/numele)  
 
 Inregistrat la sediul autoritatii contractante 
 nr. ....../ ..... 
 
 
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 
 Catre ................................................. 
 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
 Ca urmare a invitatiei de participare nr. ... din .................,  (ziua/luna/anul) prin care 
suntem invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii contractului 
.................................................. (denumirea/contractului de achizitie publica) noi 
........................ (denumirea/numele ofertarrtului) va transmitem alaturat urmatoarele: 
 1. Documentul ..................................................... (tipul, seria/numarul emitentul) 
privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra 
prin documentatia pentru  elaborarea si prezentarea ofertei; 
 2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil continand, in original si intr-un numar de .... 
copii: 
 a) oferta; 
 b) documentele care insotesc oferta. 
 Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
 Data completarii .............. 
 
 Cu stima, 
 
 Ofertant, 
 ...................... 
 (semnatura autorizata) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 
                                                                   Formular MODEL 

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

 

 

                          DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII 
 
 
 
 
 
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al 
……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere ca mă 
angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu 
regulile obligatorii referitoare la condiţiile de munca si de protecţie a muncii, care sunt în 
vigoare în România. 
 
De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de 
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul 
pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 
 
 
 
 
                                                                                         

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]     
 
Operator economic,……....……………………….. 
 

(nume, semnătura autorizată şi ştampila) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


