
  
 
 

                                                                                                  Formular 12 A.  
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARA ŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 
Subsemnatul, ________________reprezentant imputernicit al SC______________,  
                                                                   (denumirea/numele si sediul/adresa 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. 18o 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.  
   

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

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

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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                          Formular nr.12 B 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARA ŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.34/2006  cu modificarile si completarile ulterioare 

 
 
 

 
 
Subsemnatul(a)..................................reprezentant imputernicit al SC ……….………. 

(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de 
......................... ( se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica avand ca obiect ........................................................ (  denumirea lucrarii şi codul 
CPV], la data de .............. (zi/luna/an), organizată de ................................................ ( 
denumirea autorităţii contractante],declar pe proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul 
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 . 

c) in ultimii 2 ani nu sunt in situatia de a nu indeplini sau de a indeplinii in mod 
defectuos obligatiile contractuale din motive imputabile mie, fapt care sa fi produs      sau 
este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor mei.  

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. 
             Inţeleg 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,   

                                                                                                                ………………….                                            
                                                           

(semnatura autorizată 
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Formular nr. 12C  

Operator economic 
(denumirea/numele) 
 

 

DECLARA ŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA 
PROCEDURĂ 

                                  
                         1  .Subsemnatul…………………., reprezentant împuternicit al…………………(denumirea 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie    publică …………...(se    menţionează   
procedura),    având    ca    obiect……………………… (denumirea lucrarii şi codul CPV), la data de 
…… (zi/lună/an),organizată de …………………….(denumirea autorităţii contractante ), particip şi 
depun ofertă: 
                    □ în nume propriu; 
                    □ ca asociat în cadrul asociaţiei ; 
                    □ ca subcontractant al ; 
                          (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
           2. Subsemnatul declar că: 
                 □ nu exista intreprinderi afiliate, definite conform art.46 aliniat 3 din OUG nr 34/2006 modificata 
si completata 
                 □ exista intreprinderi afiliate, definite conform art 46 aliniat 3 din OUG nr 34/2006 modificata si 
completata, pentru care anaexez lista cuprinzand aceste intreprinderi cu datele de recunoastere 
                      (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, în cazul în care vom fi desemnaţi cîştigători, pe parcursul derulării contractului de 
achiziţie publică. 
        4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta,orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
       5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai…………………… (denumirea şi 
adresa autorităţii contractante)cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 

                                                                                Operator economic, 

                                                                                                   (semnătură autorizată) 
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Operator economic                                                                 Formular 12 S 
 
   .......................... 
 (denumirea/numele) 
 
 

DECLARA ŢIE  
 
 

 
Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa 

operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant la 
procedura de atribuire a contractului de  achiziţie publică având ca obiect 
…………………………..(denumire procedură), CPV …………….,  organizată de SC 
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Timişoara,  declar pe proprie 
răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că:  NU mă încadrez în 
nici una din situaţiile prevăzute la: 
A. articolul 69¹ din OUG 34/2006, cu toate modificările şi completările ulterioare, 
respectiv: 

- nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere 
sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 
afin până la gradul al patrulea inclusiv, sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum 
sunt ele prevăzute la art. 69, lit. a din OUG 34/2006, cu persoane care deţin funcţii de 
decizie în cadrul autorităţii contractante. 

 
B. de asemenea nu mă încadrez în niciuna din situaţiile prevăzute de articolele 90 şi 93 
din Legea 161/2003, cu toate modificările şi completările ulterioare. 
 
           Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
           Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
           Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum 
răspunderea exclusivă. 
 
 

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

(semnatura autorizata) 
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FORMULAR  B2 
 
 
 OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 

Informa ţii generale 
 

 
1. Denumire/nume: 
 
2. Cod fiscal: 
 
3. Adresa sediului central: 
 
4. Telefon: 
    Fax: 
    Telex: 
    E-mail: 
 
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:  
   (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare) 
 
6. Obiect de activitate, pe domenii: 
   (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
   (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
 
8. Principala piaţă a afacerilor: 
 
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 
 

Anul  Cifra de afaceri anuală 
(la 31.12) 

- lei - 
1               2008  
2               2009  
3               2010  

Medie anuală:   
                                                                                                                
 
 

                          
                                                                                                         Operator economic 

(semnătura autorizată)                        
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                         Formular 12F 
 
 
OPERATORUL ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 

 
 
 
 
 

Subsemnatul....................................., reprezentant legal al SC ..............................,  
                                           (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 înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc 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 în legătură 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)  
cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………… 
                                                                                          (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
                  
       Operator economic, 
                                       
           ………… ………………. 
                                                                              
       (semnatura autorizată ) 
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                                                                                        ANEXA la FORMULARUL 12F 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Denumirea si 

numarul 
contractului  

 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

executantului*) 

 
Preţul total al 
contractului 

Lei 

 
Procent 
executat  

% 

 
Cantitatea 

(U.M.) 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

0 1 2 3 4 5 6  7 
 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        

 
 
 

        

 
        Operator economic,      

                               ...................... 
   (semnatura 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 pentru contract de lucrari 
FORMULARUL  B3 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                         
............................................ 
      (denumirea/numele) 

 
EXPERIENŢA SIMILAR Ă (* )  

 
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 lei 
( calculat la cursul mediu BNR al 

monedei în care s-a încheiat 
contractul, din anul semnarii 

contractului)  

 
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 operatorul economic 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)                        

 
 (* ) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate la ofertare prin 
prezentarea contractului respectiv , a procesului- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor precum şi 
a recomandarii respective. 
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Formular pentru contract de servicii 
FORMULAR  B3 

 
 

OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 

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

exprimată în moneda în 
care s-a încheiat 

contractul 

exprimată în echivalent euro 
(calculat la cursul mediu BNR  al 
monedei în care s-a încheiat 
contractul, din anul semnarii 
contractului)  

 

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: 
6. Gama de servicii prestate în baza contractului precum şi alte aspecte relevante prin care 
ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară: 

 
 
                                                                                                Operator economic                             

                                                                              (semnătura autorizată)                         
 
 
 
 

 
(* ) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract în parte, care, la ofertare vor fi confirmate  prin prezentarea in 
copie a contractului respectiv si documentului constatator aferent/ recomandarii aferenta din partea  
beneficiarului/clientui. 
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Formular 12H 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALA ŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE 
CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIRE A 

CORESPUNZĂTOARE 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 informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi a…………………………...                        
                                                                                       (denumirea si adresa autorităţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra. 
  
           Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................................. 
               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 

                  
        Operator economic, 
                                       
                   ………… ………………. 
                                                                              
                     (semnatura autorizată ) 
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                                                                                         ANEXA la FORMULARUL 12H  

 LISTA cuprinzând cantit ăţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 

Forma de deţinere Nr. 
crt. 

Denumire utilaj /echipament/instalaţie U.M. Cantitate 
Proprietate în chirie 

1.      
2.      

Operator economic,  (semnătură autorizată ) 
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                                                                                                           Formular 12 I 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 

 
 
 
 

DECLARAŢIE 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 înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                                              
             (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………….. 
                                                                                                   (se precizează data expirării  perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
 
 

 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 
Personal angajat   

 
 

Din care personal de 
conducere 

   

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

             Operator economic, 
                ………… ………………. 
                    (semnatura autorizată ) 
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                                                                                                          Formular 12D 
  persoana sustinatoare 
_______________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

ANGAJAMENT   FERM 
 
 ...................................................................(denumire, numele persoanei sustinatoare)  

- in cazul persoanei juridice  adresa ..................,  telefon nr. ............, fax nr. 
.............., înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J /........../..............., având cod 
unic de înregistrare …………. şi atribut fiscal..............(R sau RO),  cont nr. ................. 
deschis la................., reprezentată legal  prin .................in calitate de ........................... 
 

- in cazul persoanei fizice adresa, CI seria …., nr. ….. eliberat de …… la data 
de ……, având CNP……. ,telefon nr.................,fax nr........................., înregistrat în 
Registrul Comerţului sub nr. F /........../..............., având cod unic de înregistrare 
………….. şi autorizatie de functionare nr. ............................., cont 
.....................deschis la................................ 
 
declaram ca ne angajam ferm sa sustinem neconditionat cu fonduri financiare  si de 
alta natura …………(se vor indica resursele respective utilaje,echipamente, personal 
in cazul in care susţinerea se refera la  asigurarea unor resurse transferabile) pe 
............................................( denumirea operatorului economic care depune oferta) 
pentru participarea la  procedura  ......................... ( se menţionează procedura) pentru 
atribuirea contractului de achizitie având ca obiect .................................................        
(denumirea lucrării şi codul CPV), organizata la data de .............. (zi/luna/an),de 
............................................. (denumirea autorităţii contractante). 

……………………(denumire/ numele persoanei sustinatoare) se obliga ca in situatia in 
care .........................................(denumirea operatorului economic care depune oferta) este 
declarat castigator la procedura de atribuire sa raspunda in locul acestuia in situatia in 
care acesta nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract oricare ar fi cauza 
acestor neindepliniri. De asemenea ..............................( denumire/ numele persoanei 
sustinatoare) se angajeaza sa suporte toate cheltuielile pe care autoritatea contractanta 
le va efectua pentru.................(denumirea lucrarii) in cazul rezilierii contractului din 
culpa executantului de la data rezilierii pina la atribuirea unui nou contract cu acelasi 
obiect. 
 Prezentul angajament constituie titlu executoriu si a fost dat conform art.186 din 
OUG 34/2006 ( daca sustinerea se refera la situatia economico-financiara) respectiv 
art.190 din OUG 34/2006 ( daca sustinerea se refera la capacitatea tehnica si/sau 
profesionala) 
 
                                                                                             Persoana sustinatoare 
                                                                                                 ...................... 
                                                                                    (semnatura autorizata si stampila) 
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Formular nr. 12 G 

Operator economic 

(denumirea/nume) 

DECLARA ŢIE  
PRIVIND PARTEA/P ĂRŢILE DIN CONTRACT PENTRU CARE AVEM               
INTENTIA SA FIE INDEPLINTE DE SUBCONTRACTAN ŢI  

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) 
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ANEXA la FORMULAR 12G                                                                                                            

 

 

                                                                                                                             

 

Operator economic,  

                                                                                                                  (semnătură autorizată) 
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Nr. 
crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract pentru care  
avem intentia sa fie subcontractate 

    Valoare  
( lei,fara TVA) 

Acord subcontractor 
cu specimen de 
semnătură 

     
     
     



  
 
 

                                                                                                       Formular 1 A 
 

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

 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006. 
    

1. Păr ţile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 

2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ......................... 
(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea  contractului sectorial de lucrari. 
............................. (obiectul contractului sectorial de lucrari ) 
 b)derularea în comun a contractului sectorial de lucrari în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
câştigătoare.  
 
                  
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului sectorial 
de  de lucrari este: 

1  _____________( denumire lucrari ) ___________(valoare) S.C. _______________ 
            2 _____________( denumire lucrari) ___________(valoare) S.C. _______________ 

 
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi 
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 
de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului sectorial de 
lucrari ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC...............................,având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea  
contractului sectorial de lucrari în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în 
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
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a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui ) 
 

 
Liderul asociatiei: 

 
______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 
 

ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 
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                                                                                                            FORMULAR   CER 
                                                                               ( Anexa la Ordin nr 314/2010 emis de ANRMAP) 
 
 

CERTIFICAT 
de participare la licitatie cu oferta independenta 

 
I. Subsemnatul/Subsemnatii …………………………. , reperentant/reperentanti legali al/ai 
…………….. intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata 
de ………………………, in calitate de autoritate contractanta , cu nr ………… din data de 
………….., 
certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate 
punctele de vedere. 
II.  Certific/Certificam prin prezenta, in numele …………………………., urmatoarele:  

1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in 

care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta; 
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze 

oferta de participare inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta ; 
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau 

juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza 
in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta  intrunind conditiile de 
participare 

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, 
fara a exista consultari , comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia ; 

6. oferta prezentata nu  contine elementele care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce 
priveste preturile/tarifele metodele/formele de calcul al acestora , intentia de a oferta sau nu 
la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elementele care, prin 
natura  lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri ; 

7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce 
priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite ; 

8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 
inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor. 

III.Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare , declar/declaram ca cele consemnate 
in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. 

 

 

 

                                      Ofertant                                                             Data  
                                ……………………… 
 
                     Reprezentant/Reprezentant legali 
                                    (semnaturi) 
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FORMULAR  2A  
 

 
 
 
   Operator economic                                                           Înregistrat la sediul  
............................................                                                 autorităţii contractante 
        (denumire/nume)                                                            Nr. ........... / .................. 

 
 
 
 

Scrisoare de înaintare 
 

 Către ......(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 Ca urmare a invitatiei de participare apăruta în SEAP cu nr……………  
din..........(zi/lună/an), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea acordului cadru de lucrari cu 
obiectul  ............…………… .(denumirea acordului cadru de lucrari); 
 
 Noi..........(denumirea/numele ofertantului)  vă transmitem alăturat, următoarele: 
1. Documentul .............(tipul, serie/număr, emitent) privind garanţia pentru participare, în 
cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ..... copii: 
    a) oferta; 
    b) documentele care însoţesc oferta : ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
     Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 
 
  
 
 
Data completării...................                                                       Cu stimă,  
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                             Operator economic                       
                                                                                          (semnătura autorizată)                         
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FORMULAR 10C 

      OFERTANT 
............................................ 
      (denumire/nume) 
 

FORMULAR DE OFERT Ă 
 
 Către: ......(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
  
 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 executăm  
|”  Consolidare cladire PT 87 str.Clabucet nr.17 Timisoara ( proiectare si executie) » pentru 
suma totala de ...........….    (suma în litere şi cifre) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată 
în valoare de ...............( suma în litere şi cifre) lei, din care : proiectare …………………lei,fara 
TVA si executie lucrari …………………..lei,fara TVA. 
 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
terminăm lucrările în … zile calendaristice (perioada în litere şi cifre) , astfel : proiectare în …..zile 
calendaristice de la semnarea contractului si executie lucrari în ….. zile calendaristice . 
 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................(durata în 
litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ..........………….(data), 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 sectorial de lucrari , această ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
 5. Alături de oferta de bază, 
� 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.  In cea ce priveste contractul sectorial de lucrari , acesta este insusit cu / fara divergenta , 
( iar pentru cazul in care sunt puncte de vedere diferite , acestea sunt mentionate in oferta , sub 
forma de divergenta la conditiile de contractare).  
 7. 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 cele mentionate in Anexa la 
formularul de oferta 
            8. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 
 
Data .../.../........ 
Semnătura .................................... 
în calitate de ..................., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele...........(denumire/nume ofertant) 
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Anexa la formularul de ofertă 
 
 
1.  Valoarea maximă a lucrărilor executate          ................... (% din preţul total ofertat) 
     de subcontractanţi  
2.  Garanţia de bună execuţie va fi constituită  
     sub forma :                                                        ……………….                                           
     în cuantum de:                                                 .................... (% din preţul total ofertat)  
3.  Perioada de garanţie de bună execuţie             ...................  luni calendaristice 
4.  Perioada de mobilizare (durata de la data        ...................  zile calendaristice 
     primirii ordinului de începere a lucrărilor 
     până la data începerii execuţiei) 
5.  Termenul pentru emiterea ordinului de            ...................  zile calendaristice 
     începere a lucrărilor (de la data semnării 
     contractului ) 
6. Penalizări pentru întârzieri la termene       .................. (% din valoarea care trebuia să         
.....intermediare şi la termenul final de execuţie                             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  ..................  (% din situaţiile de plată lunare)             
.....de plată lunare (garanţii)                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Ofertant                                   
 

(semnătura autorizată)                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 


