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DOCUMENTA ŢIA DE ATRIBUIRE  

A CONTRACTULUI  

DE ACHIZI ŢIE PUBLIC Ă  
 

 

Proiectare, executie lucrari si furnizare echipamente pentru 
obiectivul: Extinderea – Modernizarea si Echiparea Spitalului 

Clinic de Copii “Doctor Victor Gomoiu” 
 
 

 

FORMULARE 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ : „LICITATIE DESCHISA „ 
 

(Conform Art.18, pct.1, lit a din O.U.G 34/2006   
cu modificarile si completarile ulteriore) 



 
 
 
 

SECTIUNEA III 
 
 
 

FORMULARE  
 
 

 Această  secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei 
de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.  
 
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau asociat, la procedura de achiziţie publică 
are obliga ţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod 
corespunzator şi semnate de persoanele autorizate.  
 
 



OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________  
    (denumirea/numele) 

FORMULAR  nr. 1 
 

FIŞA DE  PREZENTARE 
 

1 Denumire operator economic  

2 Adresa sediului social  

3 Cod postal  

4 Localitate  

5 Tara  

6 Telefon  

7 Fax:  

8 E-mail:  

9 
Certificatul de înregistrare ORC (numărul, 
data şi locul de înregistrare) Seria ..............  nr ................... 

10 NR REG COM J .... / ......... / ......... 

11 CUI  

12 
Codul/codurile CAEN al activitatii/activitatilor 
pentru care este autorizat, corespunzator 
obiectului achizitiei (cf. Ordin 337/2007)   

 

13 Banca  

14 Cont  

15 
Ofertant - numele reprezentantului legal, în 
clar  

16 Semnatura autorizata si stampila  

17 Data completării  

 
 



OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________  
     (denumirea/numele) 

FORMULAR  nr. 2 
 

 
DECLARAŢIE 

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă 
 

 
1. Subsemnatul _______, reprezentant legal/împuternicit al ___________ (se 

menţionează denumirea şi sediul operatorului economic), conform _________ (se menţionează 
documentul/documentele justificative ale calităţii de reprezentant), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în înscrisuri, că, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „______________________”, la data 
de __________, organizată de Administraţia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucureşti, particip 
şi depun ofertă: 
[ ] în nume propriu; 
[ ] ca asociat în cadrul asocierii constituite din ______________________; 
[ ] ca subcontractant al _________________________________________. 
 

2. Subsemnatul declar că: 
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
 

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 câştigători, 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 autorităţii contractante cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată si stampila) 
 

 
 



OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________  
     (denumirea/numele) 

FORMULAR  nr. 3 
 
 

CERTIFICAT 
de participare la licita ţie cu ofert ă independent ă 

 
 
   I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie 
publică organizată de ........................................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. 
.................................... din data de ..............................., certific/certificăm prin prezenta că 
informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.  
 
   II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele:  

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în 
care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;  

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să 
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau 
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează 
în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de 
participare;  

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare 
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau 
nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin 
natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;  

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  

 
   III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  
 
Data completării ...................... 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată si stampila) 
 



OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________  
     (denumirea/numele) 

FORMULAR  nr. 4 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 

Subsemnatul ____________, reprezentant împuternicit al _____________(se 
menţionează denumirea şi sediul operatorului economic), conform__________(se menţionează 
documentul/documentele justificative ale calităţii de reprezentant),  declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în 
acte publice, că nu ne aflăm 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, cu modificarile si 
completarile ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a 
unei instanţe judecatoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe 
asocieri de operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o altă ofertă comună, nu depun 
ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  
 

Subsemnatul 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 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 si stampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________  
     (denumirea/numele) 

FORMULAR  nr. 5 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situa ţiile prev ăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 

 
Subsemnatul ____________, reprezentant împuternicit al _____________(se 

menţionează denumirea şi sediul operatorului economic), conform__________(se menţionează 
documentul/documentele justificative ale calităţii de reprezentant),  declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în 
acte publice, ca ofertantul  

 
- nu este în faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; 
- si-a 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 Romania sau .................................; 

- în ultimii 2 ani si-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi nu a desfăşurat activităţi de  natura 
să producă grave prejudicii beneficiarilor contractelor; 

- nu a 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; 

- nu prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea 
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 

 
Subsemnatul 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 orice documente doveditoare de care dispunem. 
 
 
Data completării ...................... 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată si stampila) 



OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________  
     (denumirea/numele) 

FORMULAR  nr. 6 
 

INFORMATII GENERALE 
 

1. Denumirea/numele: _______________________ 

2. Codul fiscal: _____________________________ 

3. Adresa sediului central: _____________________ 

4.Telefon: __________________________________ 

Fax: _____________________________________ 

E-mail: ___________________________________ 

Persoană de contact: _________________________ 

5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare:________ 

(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 

6. Obiectul 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 3 ani: 
 

Anul 
Cifra de afaceri totală anuală 
la 31 decembrie 
[Lei]  

Rezultatul exercitiului 
financiar (profit / pierdere) 
[Lei] 

1. 2007   
2. 2008   
3. 2009   
Media anuală   

 
 

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

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată si stampila) 
 
 
 
 
 
 



TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR 

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

(denumirea) 

FORMULAR  nr. 7 

 
ANGAJAMENT PRIVIND SUS ŢINEREA FINANCIARĂ A OFERTANTULUI/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/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 obligam în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 
dispoziţia  ............................................................. (denumirea ofertantului/grupului de operatori 
economici) suma necesară pentru îndeplinirea integrală 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 
................................................. .................................... (denumire ofertant/grupul 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/grupul de operatori economici), 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 
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că (denumirea terţului susţinător financiar) nu se afla in niciuna 
din situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 
180 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 



concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Prezenta declaraţie reprezinta angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate 
cu prevederile art. 186 OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Data completării,                                          

                 Terţ susţinător, 

                                                                 (semnătură autorizatăsi stampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  Se vor anexa de catre tert sustinator si documentele cerute pentru ofertant  



TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC ŞI PROFESIONAL 

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

(denumirea) 

FORMULAR  nr. 8 

 
ANGAJAMENT PRIVIND SUS ŢINEREA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/ 

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 obligam, 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 obligam în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 
dispoziţia  ................................................................... (denumirea ofertantului/grupului de 
operatori economici) resursele tehnice şi /sau profesionale  de 
.............................................................................................. 
.................................................................................... necesare pentru îndeplinirea integrală 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 ofertantului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, 
şi pentru care ................................................ (denumire operatorul/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 operatori economici), 
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 
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că (denumirea terţului susţinător financiar) nu se afla in niciuna 
din situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 
180 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 



Prezenta declaraţie reprezinta angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate 
cu prevederile art. 190 OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
Data completării,                                                                       Terţ susţinător, 

...........................                                                                       ..................... 
                                                                                                     (semnătură autorizată si stampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  Se vor anexa de catre tert sustinator si documentele cerute pentru ofertant  
 

 
 
 



OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________  
     (denumirea/numele) 

FORMULAR  nr. 9 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTE DE PROIECTARE SI EXECUTIE 

FINALIZATE  ÎN ULTIMII 5 ANI 
 

Subsemnatul ____________, reprezentant împuternicit al _____________(se 
menţionează denumirea şi sediul 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 
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.  
 
Data completării ...................... 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată si stampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectul 
Contractului 

Cod 
CPV 

Denumirea/numele 
beneficiarului / 
clientului si Adresa 

Calitatea 
Contractorului 
*) 

Pret total 
contract 

Procent 
indeplint de 
Contractor 
(%) 

Cantitate Perioada de 
derulare a 
contractului 
**) 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

         
1.         

 
2.         

 
 
        ___________  
   *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător 
(lider de asociere); contractant asociat; subcontractant.  
   **) Se vor preciza data de începere şi data de finalizare a contractului.  

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

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată si stampila) 
 

 



OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________  
     (denumirea/numele) 

FORMULAR  nr. 9.1 

 

EXPERIENTA SIMILARA*) – Detalierea proiectelor incl use in Formularul 9 
 
 
    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 asociere) 
    [] contractant asociat 
    [] subcontractor 
 
    4. Valoarea contractului                     

  Valoarea contractului 
 

Exprimată în moneda în care 
s-a încheiat contractul 

Exprimată în 
echivalent Lei 

a) iniţială (la data semnării 
contractului)   

b) finală (la data finalizării 
contractului)   

Cursul la care s-a realizat transformarea lei/moneda straina  
 
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare. 
 
6. Natura si cantitatea de servicii prestate si lucrari executate în baza contractului, precum şi 
alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară 
 
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 ofertantul îşi susţine experienţa similară 

 
Se vor atasa copii ale proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni si 
recomandari din partea beneficiarilor lucrarilor, din care sa reiasa obiectul de activitate al 
contractului, valoarea contractului, data de finalizare si daca lucrarile au fost efectuate in 
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. 
 
Data completarii: 



 
 
Ofertant, 
..................... 
(semnatura autorizata) 
----------------- 
 
    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract. 



OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________  
     (denumirea/numele) 

FORMULAR  nr. 10 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTE DE FURNIZARE ECHIPAMENTE 

FINALIZATE  ÎN ULTIMII 3 ANI 
 

Subsemnatul ____________, reprezentant împuternicit al _____________(se 
menţionează denumirea şi sediul 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 
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.  
 
Data completării ...................... 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată si stampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectul 
Contractului 

Cod 
CPV 

Denumirea/numele 
beneficiarului / 
clientului si Adresa 

Calitatea 
Furnizorului*) 

Pret total 
contract 

Procent 
indeplint de 
Furnizor 
(%) 

Cantitate Perioada de 
derulare a 
contractului 
**) 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

         
1.         

 
2.         

 
 
        ___________  
   *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător 
(lider de asociere); contractant asociat; subcontractant.  
   **) Se vor preciza data de începere şi data de finalizare a contractului.  

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

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată si stampila) 
 

 



 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________  
     (denumirea/numele) 

FORMULAR  nr. 10.1 

 

EXPERIENTA SIMILARA*) – Detalierea proiectelor incl use in Formularul 10 
 
 
    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 asociere) 
    [] contractant asociat 
    [] subcontractor 
 
    4. Valoarea contractului                     

  Valoarea contractului 
 

Exprimată în moneda în care 
s-a încheiat contractul 

Exprimată în 
echivalent Lei 

a) iniţială (la data semnării 
contractului)   

b) finală (la data finalizării 
contractului)   

Cursul la care s-a realizat transformarea lei/moneda straina  
 
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare. 
 
6. Natura si cantitatea de echipamente furnizate în baza contractului, precum şi alte aspecte 
relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară 
 
7. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară 

 
Se vor atasa certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta ori 
de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa obiectul de activitate al contractului, valoarea 
contractului, data de finalizare si daca contractul a fost dus la bun sfarsit. 
 
 
Data completarii: 
 
 
Ofertant, 
..................... 
(semnatura autorizata) 
----------------- 
 
    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract. 



 

OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________  
 (denumirea/numele) 

FORMULAR nr. 11 
 

LISTA 
personalului de specialitate  

 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant al ______________________________________________ 
______________________________________________________________________, 
(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie privind 
încheierea contractului de ……………………………………………………………………………… şi 
ţinând cont de prevederile legislaţiei penale aplicate faptei de fals în declaraţii, că persoanele 
nominalizate în tabelul de mai jos vor răspunde de îndeplinirea contractului. 
 

Nume şi prenume 
 

Rol în 
îndeplinirea 
cotractului 

 

Sarcinile  atribuite Experienta * 

    
    
    
*(se va specifica  experienta in corelatie cu cerin tele din Fisa de Date a Achizitiei si Caietul de 
Sarcini)  
 
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. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ASSMB, cu privire la orice aspect în măsură să 
dovedească veridicitatea datelor de mai sus. 
 
 
Data completării:    
 

    Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată si stampila) 
                                 



 

FORMULAR nr. 12 
CURRICULUM VITAE  

 
Rolul propus în cadrul proiectului: 

1. Nume:  

2. Prenume:  

3. Data naşterii:  

4. Naţionalitate:  

5. Stare civil ă:  

6. Educa ţie:  

Instituţia 
(datele de la – până la) 

Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obţinute: 

  
  

7. Aptitudini lingvistice:   Indicaţi competenţa pe o scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de 
bază) 

Limba Citit Vorbit Scris 
    
    
    
    

8. Apartenen ţă la organisme profesionale:  

9. Alte aptitudini:  (de ex.: cunoştinţe de operare pe calculator etc.) 

10. Pozi ţia ocupat ă în prezent:  

11. Ani de vechime în cadrul firmei / organiza ţiei:  

12. Calific ări cheie:  (Relevante pentru contract) 

13. Experien ţa specific ă în regiune:  

Ţara Datele de la – până la 
  
  
  

 



 

14. Experien ţă profesional ă 

Perioada de la 
(lună / an) – 

până la (lună / 
an)* 

Locul Operatorul 
economic 

Poziţia                   Descriere 

     

     

     

     

* in cazul in care se suprapun perioadele de implementare a doua sau mai multe contracte, atunci 
expertul are obligatia de a mentiona numarul de luni/zile lucratoare) pentru fiecare contract 
* in cazul in care, in cadrul unei perioade de referinta au fost executate mai multe proiecte/contracte se 
va prezenta detaliat pentru fiecare dintre aceste proiecte/contracte perioada alocata in formatul (luna/an) 
 
 

15. Alte informa ţii  relevante (de ex.: publicaţii) 

 
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » 

din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ 
sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea 
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste 
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

  
 
 

Data completarii  
                                                                                     
…………....…………….                                                                   
(semnatura expertului cheie propus) 

 
 
 
 



 

 FORMULARUL nr. 13 
 
 

DECLARAŢIE DE EXCLUSIVITATE SI DISPONIBILITATE 
 
 
Subsemnatul …………………………. (nume/prenume ale expertului cheie propus) declar că 
sunt de acord să particip în mod exclusiv cu ofertantul ……………… (numele/denumirea 
ofertantului) la procedura de atribuire a contractului ………….. 
 
Declar că informatiile prezentate in Curriculum Vitae din oferta sunt conforme cu realitatea si 
ma oblig sa lucrez pentru intreaga perioada de executie/implementare a contractului pentru 
poziţia pentru care am fost propus în contract în situaţia în care această ofertă este 
câstigătoare. 
 
Declar ca nu particip la prezenta procedura de atribuire cu un alt ofertant si ca nu sunt implicat 
in alt proiect sau contract intr-o pozitie pentru care serviciile mele sunt solicitate in perioada de 
executie/implementare a contractului. 
 
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 292 «Falsul in Declaratii» din 
Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau 
institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii 
unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste 
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda». 
 
 
Data completarii  
 
 
 
……………………………………….. 
(Semnatura expertului cheie propus) 



 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

FORMULARUL nr. 14  
 

DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAM ENTELE TEHNICE  
DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLIN IREA 

CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI  
 
 
 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al declar pe propria raspundere, 
_________________  (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), sub 
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt 
reale. 
 
2. 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. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 
_____________________________ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ____________ (se precizeaza data 
expirarii perioadei de valabilitate a ofertei). 

 
 

                  
Data completării:    
 

  Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată si stampila) 
 



 

 

 
LISTA 

cuprinzând utilajele, instala ţiile şi echipamentele tehnice 
de care dispune operatorul economic pentru îndeplin irea corespunz ătoare a contractului   

 
 
 
 

Forma de deţinere Nr.crt. Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

An 
fabricatie 

U.M. Cantitate 
Proprietate În chirie 

1.       
2.       
 
 
Data completării:    
 

  Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată si stampila) 
 
 
               



 

 

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________  
     (denumirea/numele) 

FORMULAR  nr. 15 
 

 

AUTORIZATIE DE LIVRARE 

Denumire producator 
 

Către  

(numele si adresa Autoritatii Contractante) 

 

Noi .........................................................................................................., ca producător 

        (denumirea producătorului, adresa completă, înregistrare) 

de .............................................................................. şi având capacităţile de producţie 

              (denumire produs si cantitate solicitata) 

în ......................................................................................, îl autorizăm prin prezenta pe 

                (adresa fabricii) 

furnizorul/prestatorul .......................................................................... să livreze/ produsele mai sus menţionate. 

Prin prezenta garantăm calitatea şi performanţele produselor oferite şi îl autorizăm  

 

pe.................................................................să (denumirea firmei autorizate de service)  

asigure pentru produsele respective îndeplinirea obligaţiilor care decurg din contractul de furnizare, referitoare la 

serviciile de instalare şi punere în funcţiune, de întreţinere şi de asistenţă tehnică. 

 
 

PRODUCATOR - numele 
reprezentantului legal, în clar 

 

Semnatura autorizata si stampila 

 

Data completarii 
 

 
 



 

 

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________  
     (denumirea/numele) 

FORMULAR  nr. 16 
 

                                                                                                                                                                     

CENTRALIZATOR AUTORIZATII LIVRARE SI SERVICE 

Ofertant  

Nr. 
Crt. 

Denumirea produsului Cantitatea Producator  
Model 

echipament ce va fi 
ofertat 

Autorizatia de 
livrare 

(nr document) 

Denumirea societatii 
care asigura service-ul 

Autorizatia de la producator 
pentru service  
(nr document) 

        

        

        

 
 

Operator economic - numele 
reprezentantului legal, în clar 

 

Semnatura autorizata si stampila 

 

Data completarii 
 

 
 



 

 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

FORMULARUL nr. 17  
 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTAN ŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 

Titlul contractului:  
 
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 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 (autoritatea contractanta si sediul) 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) 
 
 
            Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » 
din Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ 
sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea 
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste 
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
       

Nr. 
crt. 

Denumire 
subcontractant  

Partea/partile din 
contract ce urmeaza 
a fi subcontractate 

Procentul aferent partilor 
din contract ce urmeaza a 

fi subcontractate 
(%) 

Acord 
subcontractor 

cu specimen de 
semnatura si 

stampila 
     
     
     

 
 

Data ................................               Operator economic, 
                                      ………………………… 
                                                                                                (semnatura autorizata si stampila) 

 
 
 



 

 

FORMULARUL nr. 18  

 
ACORD DE ASOCIERE 

Nr.....................din......................... ......... 
 
 
CAPITOLUL I -PARlILE ACORDULUI  

Art. 1  Prezentul acord se încheie între: 

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. 
..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la 
Registrul Comertului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de 
înregistrare...................................., cont ............................................deschis 
la............................................................... reprezentata de 
......................................................având functia de.......................................... . în calitate de 
asociat -LIDER DE ASOCIERE 

si  

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul 
Comertului din ........................................ sub nr............................,cod unic de 
înregistrare...................................., cont .............................................deschis 
la............................................ reprezentata de .................................................................având 
functia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2.  Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform 
Documentatiei de Atribuire puse la dispozitie de catre (numele autoritatii contractante). 

 

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 

Art. 3 . Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a 
contractului, respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 

 

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

Art. 4.  Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie........................... Contractul de achizitie cu 
Autoritatea Contractanta va fi semnat de catre liderul de asociere……………………, desemnat 
ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile pentru si în numele oricaruia si 
tuturor membrilor asocierii. 

 
Art. 5.  Partile vor răspunde in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate obligatiile si 
responsabilitătile decurgând din sau in legatura cu Contractul. 

Art. 6.  In caz de adjudecare, asociatii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor 
fi următoarele: 

…............................................................................................. % (in litere), 

…............................................................................................. % (in litere) 



 

 

Art. 7 . Asociatii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării 
contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori 
situatia o cere. 

Art. 8.  Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate 
sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin 
obținerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti, cat si a Beneficiarului. 

Art. 9 . Prezentul acord se completează în ceea ce priveste termenele si conditiile de executie a 
lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de 
asociere) si Beneficiar. 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 

 
LIDER ASOCIAT   

semnătura 

 

 

ASOCIAT 1 

semnătura   

 



 

 

BANCA 
___________________ 
(denumirea) 

   FORMULARUL nr. 19 
 

GARANTIE DE PARTICIPARE 
la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

……………………….. 
 

Catre:   (numele si adresa Autoritatii Contractante) 
   
  
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ________________________________, 
noi, ______________ (denumirea băncii) (adresa băncii), având sediul înregistrat la 
____________________ ne obligam in mod irevocabil si neconditionat fata de __________ 
(numele Autoritatii Contractante) sa plătim suma de__________________________(in litere si 
in cifre), la prima sa cerere scrisa, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa ofertantului si 
fara ca aceasta sa aibă obligatia de a-si motiva cererea respectiva. In cererea sa Autoritatea 
Contractanta va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau 
mai multora dintre situatiile următoare: 

a) ofertantul _______________________(numele complet al Ofertantului, iar in cazul 
asocierii denumirea asocierii) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 

 
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _________________ (numele complet 

al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii) nu a constituit garantia de 
buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai târziu de 15 zile 
de la semnarea contractului; 

 
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _________________ (numele complet 

al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)a refuzat sa semneze 
contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; 

 
De asemenea, noi ______(denumirea si adresa bancii) ne obligam in mod neconditionat si 
irevocabil sa platim in favoarea Autoritatii Contractante, la prima sa cerere de plata, orice sume 
solicitate de catre aceasta in baza art 278 indice 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completarile 
ulterioare. Plata se va face in termenul mentionat in cererea de plata si fara nici o alta 
formalitate suplimentara din partea Autoritatii Contractante. 
 
Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 
 
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a 
garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului 
băncii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi 
pierde valabilitatea. 
 
Legea aplicabila prezentei scrisori de garantie este legea romana. 
Competente sa solutioneze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta scrisoare de garantie 
bancara sunt instantele judecătoresti romane. 
 
Parafata de Banca __________ in ziua _______ luna _______ anul __________ 
(semnatura si stampila organismului care elibereaza aceasta scrisoare) 



 

 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

FORMULARUL nr. 20  
 
 

STRUCTURA DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE 
 

 
Pe baza prezentei structuri fiecare ofertant va intocmi propria Propunere Tehnica. 
Aceasta va fi evaluata conform prevederilor de la pct. VII.2 din Fisa de date achizitiei din 
Capitolul 1 al Documentatiei de atribuire). 
 
Propunerea Tehnica trebuie sa contina: 
 

A. PIESE DESENATE  
Toate planurile vor fi prezentate in culori 
  

ARHITECTURA: 
 

1. PLAN SITUATIE 1:200  
2. PLANURI TOATE ETAJELE (Nivelurile, inclusiv Subsoluri)  1:100 
3. SECTIUNI minim 2 (Longitudinala si Transversala) 1:100 
4. FATADE – toate  1:100 
5. DETALII FATADE – toate (Reprezentare Materiale ) 1:100 
6. PERSPECTIVE 3D  MINIM 2 EXTERIOARE  
7. DETALII  INCAPERI  FUNCTIUNI (plan + sectiune): 1:20 

• Sala Operatii 
• Salon de 4 Paturi, Salon de 2 Paturi 
• Camera Ingrijire-Tratament de Unitate Cazare 
• Hol Principal Intrare  
• Sala Tomograf (C.T.) 

8. PLANURI  PARDOSELI /PLAFOANE – toate nivelurile (reprezentare materiale) 
1:100 

9. PLANURI REPREZENTARE UNITATI FUNCTIONALE  1:200  
Culori tip pentru unitatile functionale, cu textul vizibil, in incaperi: 
• BLOC OPERATOR = Roz deschis 
• A.T.I. (Reanimare) = Violet deschis 
• IMAGISTICA = Verde deschis 
• URGENTE = Portocaliu deschis 
• CONSULTATII = Galben deschis 
• LOGISTICA = Maron-Sepia deschis 
• ADMINISTRATIE = Ocru deschis 
• CAZARE = Albastru deschis 
• CIRCULATII GENERALE (în afara Sectiunilor-Functionale)= Alb 

NOTA: Fiecare încapere va avea titlul si suprafata utila scrise în interior. 
  

10. PLANURI FLUXURI EXTERIOR  1:200  
In planul de situatie se vor indica fluxurile: 

• Acces public, taxiuri 
• Accese pompieri 
• Accese livrari 



 

 

• Evacuari deseuri 
• Acces urgente si bolnavi in ambulante 

11. PLANURI FLUXURI INTERIOR  SI  AXONOMETRIE FUNCTIONALA ( Toate 
Etajele cu fluxuri orizontale si verticale ) 1:200   

 
Culori tip pentru fluxuri orizontale si verticale: 

• Public-vizitatori-consultanti = Verde intens 
• Flux personal-logistica = Oranj intens 
• Flux medical-bolnavi culcati = Rosu intens 
• Evacuari deseuri = Albastru intens 
 

Fluxurile se vor reprezenta cu linie continua sau intrerupta si sageti 
indicând directia deplasarii. 
 
 

STRUCTURA SI INSTALATII : 
 

1. SCHEMA DE PRINCIPIU STRUCTURA  1:100 
2. SCHEMA DE PRINCIPIU ELECTRICE      
3. SCHEMA DE PRINCIPIU TERMICE        
4. SCHEMA DE PRINCIPIU SANITARE      
5. SCHEMA DE PRINCPIU FLUIDE MEDICALE 

 
 

   DIVERSE: 
 

1. PLAN ORGANIZARE DE SANTIER   
2. GRAFICUL GENERAL  DE DESFASURARE A LUCRARILOR 
3. TEHNOLOGII DE EXECUTIE (scheme) 

 
 

 
B. PIESE SCRISE  
 
1. Memoriu integrare urbanistica 
2. Descrierea functionala si organizarea spitalului 
3. Memoriu arhitectura   
4. Memoriu structura  
5. Memoriu instalatii 
6. Memoriu organizare santier si organigrama santier 
7. Tablou comparativ de suprafete 
8. Fise tip pentru fiecare încapere 
9. Fise materiale arhitectura si instalatii 
10. Fise materiale dotari medicale  (inclusiv trimiteri la pagina din catalog / prospect / 

manual utilizare/ instructiunile de lucru / pliant, etc care vor fi incluse in Propunerea 
Tehnica si care sa confirme indeplinirea cerintelor minime solicitate in Cerintele 
Beneficiarului)  

11. Plan de mananagement calitate, protectia muncii si mediu 
 
 

 



 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

FORMULARUL nr. 21  
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECUR ITATE  
SI SANATATE IN MUNCA 

 
 

Subsemnatul, …………………………  (nume/prenume) reprezentant legal al 
……………………………………………………….............................................................................
.... 
…………………..(denumire/numele si sediu/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria raspundere, ca pe toata durata de prestare a serviciului conform graficului fizic 
si valoric pentru indeplinirea sarcinilor specifice prezentate in oferta financiara, voi respecta 
legislatia de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in 
prestarea serviciilor. 
 
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din 
Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau 
institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii 
unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, 
declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de 
la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

                                                      

Data ................................                   

        Operator economic, 

                      ………………………… 
                                                       (semnatura autorizata si stampila) 



 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

FORMULARUL nr. 22  
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

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 de atribuire a 
contractului ________________, să executăm _______________________ (denumirea 
lucrării), pentru suma de __________________________________ (suma în litere şi în cifre, 
precum şi moneda ofertei), la care se adaugă 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, să începem 

lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în 
conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ________________ (perioada în litere şi în cifre). 

 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, 

(durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/ luna/ anul), şi 
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 

 
4. 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. 

 
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 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) 

 
 
 

 
 



 

 

 
ANEXA   

LA FORMULARUL DE OFERTA 
 

 
1. Garanţia de bună execuţie va fi 

constituită fie prin Scrisoare de Garantie 
Bancara fie sub forma de reţineri 
sucesive din situaţiile de lucrări şi va fi 
în cuantum de                                   

5 % din pretul ofertat 

2. Perioada de elaborare a proiectului 
tehnic 

Maxim 180 zile* 

3. Perioada de executie lucrari Maxim 730 zile* 
4. Perioada de garanţie de bună executie Minin 365  zile* 
5. Perioada de mobilizare (durata de la 

data primirii ordinului de începere a 
lucrărilor până la data începerii 
execuţiei) 

28 zile calendaristice 

6. Termenul pentru emiterea ordinului de 
începere a lucrărilor (de la data 
semnării contractului) 

minim 21 zile – maxim 42 zile 

7. Penalizări pentru întârzieri la termene 
intermediare şi la termenul final de 
execuţie                                                   

0,025% din valoarea care trebuia să 
fie realizată 

8. Limita maximă a penalizărilor 5 % din preţul ofertat 
9. Moneda in care se efectueaza plata RON 
10. Legea contractului Romana 
11. Limba contractului Romana 
* Se va completa de catre Ofertant. 
 
 
 

Ofertant, 
………………………………. 

(semnătura autorizată si stampila) 



 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

FORMULARUL nr.  22.1 
 

 
CENTRALIZATOR FINANCIAR 

 
 

Denumire activitate Pret in lei  
fara TVA 

Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie  
Executia lucrarilor  
Echipamentele medicale  

TOTAL  
 

 

Ofertant, 
………………………………. 

(semnătura autorizată si stampila) 



 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

FORMULARUL nr.  23  

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
Către ................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP nr ................. din......................... 
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ……….., noi 
.................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem 
alăturat următoarele: 

 
1. Documentul ............................................... (tipul, seria/numărul, emitentul) 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, 
continand: 
 
a) oferta, avand continutul specificat in  Fişa de date a achizi ţiei a Documentatiei de atribuire, 
respectiv:  

 -  

 - 

b) prezenta scrisoare de inaintare; 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
Data completării ................................  
 

Cu stimă, 
 

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

(semnătura autorizată si stampila) 
 



 

 

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 

     (denumirea/numele) 
FORMULARUL nr. 24 

 
IMPUTERNICIRE 

 
 

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), 
cu sediul in ……………………………..(adresa operatorului economic),  inmatriculată la Registrul 
Comertului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, in 
calitate de ………………………………., imputernicim prin prezenta pe 
Dl/Dna………………….……, domiciliat in ……………………………………………, identificat cu 
B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., 
la data de …………, avand functia de ………………………………………………, să ne 
reprezinte la procedura de atribuire …………., organizată de (denumirea autoritatatii 
contractante) in scopul atribuirii contractului. 

 
In indeplinirea mandatului său, imputernicitul va avea următoarele drepturi si obligatii: 

1. Să semneze toate actele si documentele care emană de la subscrisa in legătură cu 
participarea la prezenta procedură; 
2. Să participe in numele subscrisei la procedură si să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul si/sau in urma desfăsurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare in timpul 
desfăsurării procedurii. 
4. Să depună in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedură. 
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei 
cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 
Notă: Împuternicirea va fi însotit ă de o copie dup ă actul de identitate al persoanei 
împuternicite (buletin de identitate, carte de iden titate, pasaport).  
 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice 
decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea 
contractelor de achizitie publica. 
 
Data            Denumirea mandantului 
……………             S.C. ………………………………… 

       reprezentată legal prin 
                         
__________________________ 
                     (Nume, prenume) 

………………………………..                                                ___________________________ 
(Specimenul de semnatura  al                                                                     (Functie) 
    persoanei imputernicite)                                                   ___________________________ 
                                                                                             (Semnătura autorizată si stampila) 
 



 

 

BANCA 
___________________ 
(denumirea) 

   FORMULARUL nr. 25 
 

FORMULAR DE GARAN ŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE 
 

Catre:   (numele si adresa Autoritatii Contractante ) 
 
Denumirea Contractului: ……….. 
 
Am fost informați că …… (numele si adresa Antreprenorului) (numit în continuare „Principal”) 
este Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obțină 
o garanție de bună execuție.  
La cererea Principalului, noi ….. (numele si adresa băncii) ne angajăm prin prezenta în mod 
necondi�ionat si irevocabil să vă plătim dumneavoastră, Autoritatea 
Contractanta/Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu depățesc în total valoarea de ….. 
(„Valoarea garantată”, adică: …..) la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise si a 
declarației dumneavoastră scrise care să menționeze următoarele:  

(a) Principalul a încălcat obligația (obligațiile) sa (sale) cu privire la Contract, si  
(b) felul în care Principalul este în culpă.  

Orice cerere de plată si declarație trebuie să conțină semnătura directorului dumneavoastră 
general, care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar 
public. Cererea si declarația autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră 
si anume ….. (adresa băncii emitente a garanției), la data sau înaintea datei de (70 de zile 
după data estimată de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări)…… („data 
de expirare”), moment în care această garanție va expira.  
Am fost informați că Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului să 
prelungească valabilitatea acestei garanții dacă Certificatul de Recepție Finală nu a fost emis, 
potrivit prevederilor Contractului, cu 28 de zile înaintea acestei date de expirare. Ne angajăm să 
vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii si a 
declarației dumneavoastră scrise menționând faptul că Certificatul de Recepție Finală nu a 
fost emis din motive imputabile Principalului, si că valabilitatea acestei garanții nu a fost 
prelungită.  
Această garanție este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind 
Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 458 de către Camera Internațională de Comerț, cu 
excepția celor menționate mai sus.  
Competenta sa soluționeze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta scrisoare de 
garanție de buna execuție revine instanțelor judecătorețti din Romania.  
 
Data ______________________ Semnătura (semnături) _________________________  

   [stampila organismului care furnizează garanția] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


