
FORMULARE SI MODELE 
 
Formulare care vor trebui atasate la oferta, completate conform instructiunilor, unde este cazul, 
si cu semnatura/semnaturi olografa/olografe, in original: 
 
• Formularul nr. 1 - Declaratie privind situaţia personală a operatorului economic 
• Formularul nr. 2 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura 
• Formularul nr. 3 - Informatii generale 
• Formularul nr. 4. - Declaratie privind lista principalelor servicii  prestate in ultimii 3 ani 
• Formularul nr. 5  – Declaratie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare 
• Formularul nr. 6 - Declaratie privind echipamentele tehnice 
• Formularul nr. 6.1 - Informatii generale privind angajatii 
• Formularul nr. 7 Declaratie pe proprie raspundere privind conditile de munca si protectia 

muncii 
• Formularul nr. 8 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de 

subcontractanti si specializarea acestora 
• Formularul nr. 9 – Acord de subcontractare 
• Formularul nr. 10 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de 

asociati si specializarea acestora 
• Formularul nr. 11 – Acord/Contract de asociere 
• Formularul nr. 12 - Imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta  asociatia la procedura 

de atribuire 
• Formularul nr. 13 - Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor 

mici si mijlocii 
• Formularul nr. 14 Angajament privind executarea contractului in conditiile impuse prin 

documentatia de atribuire 
• Formularul nr. 15 – Formular de oferta 
• Formularul nr. 16 - Scrisoare de inaintare 
• Formularul nr. 17 - Certificat de participare la procedura cu oferta independenta 
• Formularul nr. 18 - Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidere 
• Formularul nr. 19 – Angajament privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului/ 

grupului de operatori economici 
• Formularul nr. 20 – Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/ 

candidatului/grupului de operatori economici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul nr. 1 
Operator economic    
___________________ 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic 
 

D E C L A R A Ţ I E 
 Subsemnatul, ....................................... reprezentant al ................................................................. 
(denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător 
al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura 
de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 
situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de furnizare publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de bani. 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului 
sau furnizarei), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ 
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 
a) a intrat în faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic; 
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situatiile prevazute la lit. a); 
c) nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale 
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în tara în care este stabilit;  
c1) în ultimii 2 ani nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din 
motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave 
prejudicii beneficiarilor acestuia; 
d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru 
o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie 
profesionala; 
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în 
scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 
Subsemnatul declar că 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 această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
……………………………….. 

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

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizat 
 

 



Formularul nr. 2 
        Operator economic 
    ……………………….. 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
1. Subsemnatul(a) …..................... (numele complet), reprezentant imputernicit al …................... 

(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals in acte publice ca la procedura de achizitie publica de cerere de oferte 
pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect 
............................................ organizata de............................................, particip si depun oferta:     

    [ ] In nume propriu; 
    [ ] ca asociat in cadrul asociatiei …...........................; 
    [ ] ca subcontractant al …......................................; 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
    [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare si, daca este cazul, se ataseaza anexa) 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni 
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de cerere de 
oferte a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe 
parcursul derularii contractului de achizitie publica. 
    4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
Inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai (numele si adresa 
autoritatii contractante), cu privire la orice aspect tehnic si financiar In legatura cu activitatea 
noastra. 
 
    Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 

Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
  
          
 



Formularul nr. 3 
        Operator economic 
    ……………………….. 
    (denumirea/numele) 

 
INFORMATII GENERALE 

 
    1. Denumirea/numele: 
    2. Codul fiscal: 
    3. Adresa (sediu central, filiale, sucursale, puncte de lucru): 
    4. Adresa de corespondenta pentru prezentul contract: 
    5. Telefon: 
        Fax: 
        E-mail: 
    6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare 
         …............................................................................ 
           (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
    7. Obiectul de activitate (principal si secundar), pe domenii: 
        …............................................................................ 
        (In conformitate cu prevederile din actul de infiintare, cu modificarile si completarile ulterioare) 
    8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:                               
        …............................................................................ 
        (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
    9. Principala piata a afacerilor: 
    10. Cifra de afaceri pe ultimii 2 ani: 
 

Anul 
Cifra de afaceri anuala   la 

31 decembrie 
(lei) 

Cifra de afaceri anuala   la 
31 decembrie 

(Euro) 
   
2008   
2009   

Media:   
 
Se va lua in calcul cursul BNR valabil pentru data de ...................: ................. lei/Euro. 

 
    Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 
 

Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 
 



Formularul nr. 4 
     Operator economic 
    ……………………… 
    (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII  
PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI 

 
 

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

Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 
    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea: 
    A – Procent indeplinit de prestator din valoarea totala a contractului (%) 
    B – Cantitatea (U.M.) 
    C – Perioada de derulare a contractului**) 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului 

Codul 
CPV 

Denumirea/numele 
beneficiarului/clientului 

Adresa 

Calitatea 
prestatorului 

*) 

Pretul 
contractului 

***) 
lei (RON) 

A B C 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Contracte care vor fi luate in calcul la stabilirea cerintelor minime de calificare 
1         
2         
3         

Total valoare contracte   
Valoarea viitorului contract, conform Formularului de oferta 

(RON): 
…………..  

Alte contracte: 
4         
…         
 



    *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; 
    **) Se va preciza data de incepere si data de finalizare a prestarilor de servicii. 
    ***) Se va preciza numai partea de contract care a fost executata de catre ofertant. 
     
    Data completarii …..................(ziua, luna anul). 

Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formularul nr. 5         
 
Operator economic 
....................................................... 
              (denumire/sediu) 

DECLARAŢIE 

iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare 
 
Subsemnatul, ............................................................................................., reprezentant împuternicit al  
.................................................................................................................... , în calitate de: 
                        (denumirea operatorului economic) 
 
- ofertant unic (cu ofertă individuală) 
- ofertant asociat (cu ofertă comună)  
- ofertant cu subcontractant 
 

 la procedura de ............................................................................................................ (se menţionează procedura) 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................................................... 
(denumirea procedurii), codul CPV ........................................................................................... organizată 
de ..................................................................................................... (denumirea autorităţii contractante), la 
data de.............................................. (zi/luna/an), 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost 
solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează: 
 

Situaţia personală 

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Situaţia economico-financiară 

Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Standarde de asigurare a calităţii 

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

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

................................................................. 
 (se vor bifa acele categorii pentru care operatorul economic se prevaleaza de prevederile art. 11 din 
HG925/2006, modificata) 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia 
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 potrivit 
prevederilor legale. 
 
Data completării 
……………………………….. 
 
 
 
 

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

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 



Anexa la Formularul nr. 5 
 
 
Subsemnatul, .................................................................................................. reprezentant împuternicit 
al ........................................................................................ (denumirea operatorului economic), în susţinerea 
DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au 
fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă: 
 

A Situaţia personală: 
•......................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 
B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: 
•......................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 
C Situaţia economico-financiară: 
•......................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 
D Capacitatea tehnică şi/sau profesională: 
•......................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 
E Standarde de asigurare a calităţii: 
•........................................ 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 
 
 
 
*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea. 
 

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a 
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea 
cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.  

       
Data completării 
……………………………….. 

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

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 



Formularul nr. 6 
 
Operator economic 
    ………………………… 
    (denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL 

ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A 
CONTRACTULUI  

 
 

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

LISTA 
cuprinzand cantitatile de echipamente tehnice 

 

Nr. 
crt. 

DESCRIERE               
(tip, marca, 

model) 

Putere/    
Capacitate 

Unitate de 
masura 

Vechime 
ani  

Proprietate 
(P)  sau 

inchiriat (I) 

Momentul din 
procesul tehnologic 

de executie a 
serviciilor in care se 

utilizeaza 
A) ECHIPAMENTE TEHNICE 

       
  
       
  
       
Ofertantul va prezenta informatii referitoare la momentul din procesul tehnologic de executie a 
serviciilor cand va intentiona sa utilizeze aceste echipamente si va justifica propunerea sa tinand 
cont si de puterea/capacitatea echipamentelor necesare pentru executia corespunzatoare a 
serviciilor. 

Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
Operator economic, 
…………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 
 
 
 



Formularul nr. 6.1 
        Operator economic 
    ………………………… 
    (denumirea/numele) 
 

INFORMATII GENERALE PRIVIND ANGAJATII 
 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al …............................... (denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de 
fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc proiectul, orice informatii suplimentare in 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..................................... 
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in 
legatura cu activitatea noastra. 

Personal angajat cu 
contract de munca  

(functia) 

Profesia angajatilor  
(conform diplomei de absolvire 

sau calificarilor) 
Nr. angajati  

Personal de conducere 
   
   
…………………………. …………………………. …………………………. 

Personalul tehnic de specialitate 
   
   
   

   
   
 Total  

 
    Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 

Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 
 



 Formularul 7 
 
Operator economic 
............................................. 
 (denumire/sediu) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND CONDIŢIILE DE 
MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII 

 
 
 
Subsemnatul........................................................................................................... (nume, prenume, funcţie), 
reprezentant legal/împuternicit al ............................................................................................................. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că vor fi respectate condiţiile de muncă şi 
protecţia muncii în cadrul derulării contractului atribuit în urma procedurii ………………….... 
..............................................(denumirea procedurii). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data completării 
……………………………….. 

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

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 



Formularul nr. 8 
 
        Operator economic 
    ………………………… 
    (denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE 

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

Ofertant / Lider de asociatie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 
 

N
r. 
cr
t. 

Denumir
e 

subcontr
actant 

Sediul 
subcon
tractant

ului 

CUI 
subcontr

actant 

Codul 
CAEN 
aferent 
activita
tii care 

va fi 
executa
ta  de 
catre 

subcon
tractant 

Partea din 
contract ce 
urmeaza a fi 
executata de 
catre 
subcontractan
t  

Resurse 
umane pe 

care le 
pune la 

dispozitie 
subcontra

ctantul 
(se va 

specifica 
numele 

persoanelo
r si  

pozitia 
acestora 

In 
contract) 

Resurse 
tehnice pe 

care le pune 
la dispozitie 
subcontracta

ntul 
(se va 

specifica 
denumirea 
acestora) 

1     Descrierea 
serviciilor 
 subcontractate: 
conform........... (se 

1. ....... 
2. ....... 

1. .......... 
2. .......... 



va specifica pct. 
din Acordul de 
subcontractare in 
care se gasesc 
descrise: 
Valoare 
subcontractata 
(lei, fara 
TVA):........... 
Procent din 
valoarea totala a 
contractului:.........
.. 
Codurile CPV 
aferente 
activitatilor 
subcontractate: 
conform.........( se 
va specifica pct. 
din Acordul de 
subcontractare in 
care se gasesc 
descrise) 
 

…
. 

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

Total valoare subcontractata: ......................... 
Valoarea contractului, conform Formularului de 
oferta: 

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

Total % din contract subcontractat:  
Datele din tabelul de mai sus trebuie sa se regaseasca si in Acordurile de subcontractare. 
Se va completa cate o linie  pentru fiecare subcontractant. 
 
Nota: Daca nu sunt subcontractanti, se va bifa mai jos: 
 
□  NU ESTE CAZUL. 
 
    Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 

Ofertant / Lider de asociatie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul  nr. 9 
 
 
 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr………./………… 

 
 
 
 La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________ 
__________________________ privind executia ________________________________ 
           (denumire autoritare contractanta) 
la “_______________________________________________________________”. 
                                                                          (denumire contract) 
 
1. Parti contractante: 
 
 Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________ 
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si 
              (adresa,tel.,fax)                                                      
 
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general 
 
si 
 
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, 
                                                                                                                                     
(adresa,tel.,fax)                                                      
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ 
Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 
 
2. Obiectul contractului: 
 
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 
            (lucrari,produse,servicii) 
 

- ____________________ 
- ____________________. 
 

Art.2. Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
                       (lucrari, produse, servicii) 
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
            
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                    
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate 
                                                                                                                       
(lucrari,produse,servicii) 
in perioada respectiva. 
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ 
                (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
____________________________ de catre beneficiarul __________________________ 



   (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                                       (denumire autoritare contractanta) 
Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu  
                                               (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii 
procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. 
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu 
dispozitiile legale. 
 
3. Alte dispozitii: 
 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ 
                                                                                     (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul 
general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere 
din valoarea ____________________ nerealizata la termen. 
           (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va 
platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 
 
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati 
pe care contractantul le are fata de investitor conform 
contractului______________________________________________________________. 
                                                                                      (denumire contract) 
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este 
posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala. 
 
 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
______________________    _________________________ 
              (contractant)                                              (subcontractant)   



Formularul nr. 10 
        

Ofertant 
    ………………………… 
    (denumirea/numele liderului asociatiei) 
 

DECLARATIE 
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE 

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

N
r. 
cr
t. 

Denumir
e asociat 

Sediul 
asociatul

ui 

CUI 
asociat 

Codul 
CAEN 
aferent 

activitatii 
care va fi 
executat

a  de 
catre 

asociat 

Partea din 
contract ce 
urmeaza a fi 
executata de 
catre asociat  

Resurse 
umane pe 

care le 
pune la 

dispozitie 
asociatul 

(se va 
specifica 
numele 

persoanelo
r si  

pozitia 
acestora 

In 
contract) 

Resurse 
tehnice pe 

care le pune 
la dispozitie 

asociatul 
(se va 

specifica 
denumirea 
acestora) 

Descrierea 
serviciilor 
prestate de 
asociat:........... 
(se va specifica 
pct. din 
Contractul  de 
asociere  in care 
se gasesc 
descrise) 

1     

Valoarea 

1. ....... 
2. ....... 

1. .......... 
2. .......... 



serviciilor 
prestate de 
asociat (lei, fara 
TVA):........... 
Procent din 
valoarea totala 
a 
contractului:......
.... 
Codurile CPV 
aferente 
activitatilor 
prestate de 
asociat: 
............. (se va 
specifica pct. din 
Contractul  de 
asociere  in care 
se gasesc 
descrise)  
 

…
. 

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

Total valoare care revine asociatilor: .......................... 
Valoarea contractului, conform Formularului de 
oferta: 

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

Total % din contract executat de catre asociati:  
 
Se va completa o linie pentru fiecare asociat. 
 
Datele din tabelul de mai sus trebuie sa se regaseasca si in Contractele de asociere. 
 
Nota: Daca nu sunt asociati, se va bifa mai jos: 
 
□  NU ESTE CAZUL. 
 

    Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 

Ofertant / Lider de asociatie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul nr. 11 
 

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

 
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. Părţile 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...................................................................................................................(obiectul contractului) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică 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 de 
achiziţie publică este: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % 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 
(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 de achiziţie publică 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: 

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, 
___________________ 

Operator economic 
 _________________ 

(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Notă: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  



Formularul nr. 12 

 

IMPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIATIEI DE A REPREZENTA  

ASOCIATIA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

 
 Subsemnatii, care depunem oferta comuna in cadrul asociatiei formata din: ……….(se 
trec toti asociatii), imputernicim liderul asociatiei, ………….. (se trece denumirea operatorului economic 
care este liderul asociatiei) sa reprezinte asociatia la prezenta procedura de atribuire prin cerere de 
oferte a contractului............................................................................................................................   
 
Semnaturile asociatilor: 
 
     

 Ofertant principal 
(lider de asociatie) Asociat 1 …………

…… Asociat n 

Numele/ 
denumirea 
asociatului 

    

Numele persoanei 
autorizate care 
semneaza 

    

Semnatura 
autorizata 

    

 
Data completarii …..................(ziua, luna anul). 

 
 
Nota: Daca nu sunt asociati, se va bifa mai jos: 
 
□  NU ESTE CAZUL. 
 
 
 
 
 
    Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 

Ofertant / Lider de asociatie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 
 
   
 
 

 

 

 



Formularul nr. 13 

DECLARATIE PRIVIND INCADRAREA INTREPRINDERII IN CATEGORIA 

INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII 

Anexa 1 

    I. Date de identificare a intreprinderii 
    Denumirea intreprinderii:  
    Adresa sediului social: 
    Cod unic de Inregistrare: 
    Numele si functia: 
    (presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent) 
 

    II. Tipul Intreprinderii 
    Indicati, dupa caz, tipul Intreprinderii: 
      

   □ Intreprindere autonoma  In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia 
economico-financiara a Intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fara anexa nr. 2. 
   □ Intreprindere partenera  Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie 
   □ Intreprindere legata  Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 
anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea Infiintarii si dezvoltarii Intreprinderilor mici si 
mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie. 
 

    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii*1) 
Exercitiul financiar de 
referinta *2)                                         

  

Numarul mediu anual de 
salariati         

Cifra de afaceri anuala neta 
(mii lei/mii euro)            

Active totale   
(mii lei/mii euro)                     

   
 
Important: Precizati daca, fata de exercitiul 
financiar anterior, datele financiare au 
inregistrat modificari care determina 
incadrarea intreprinderii Intr-o alta categorie 
(respectiv microintreprindere, categorie 
(respectiv microintreprindere, intreprindere 
mica, mijlocie sau mare). 

� Nu 
� Da (In acest caz se va completa si se va 
atasa o declaratie referitoare la exercitiul 
financiar anterior) 

     

Numele persoanei autorizate sa reprezinte Intreprinderea 
 

Semnatura ________________  
 

Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 
 

Data intocmirii.....................(ziua, luna anul). 
 

Semnatura __________________ 
____________________ 
    *1) Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii 
intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
    *2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in 
ultimul exercitiu financiar (anul 2006) raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul 
Intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele 
totale se determina si se declara pe propria raspundere. 



Anexa 2 (acolo unde este cazul) 
(referintele din aceasta anexa sunt In legatura cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea Infiintarii si 
dezvoltarii Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care este necesara pentru 
completarea anexei). 
 
 

CALCULUL 
pentru intreprinderile partenere sau legate 

 
    Sectiunile care trebuie incluse, dupa caz: 
    - sectiunea A, daca Intreprinderea solicitanta are cel putin o Intreprindere partenera (precum 
si orice fise aditionale); 
    - sectiunea B daca Intreprinderea solicitanta este legata cu cel putin o Intreprindere (precum 
si orice fise aditionale). 
 
    Calculul pentru tipurile de Intreprinderi partenere sau legate 
 
Perioada de referinta                                                         
 Numarul mediu anual 

de salariati 
Cifra de afaceri 
anuala neta  
(mii lei / mii euro) 

Total active 
(mii lei / mii euro) 

1. Datele*1) 
Intreprinderii 
solicitante sau din 
situatiile financiare 
anuale consolidate (se 
vor introduce datele 
din tabelul B1 din 
sectiunea B*2))                                                                     

   

2. Datele cumulate*1) 
In mod proportional 
ale tuturor 
Intreprinderilor 
partenere, daca este 
cazul (se vor 
introduce datele din 
sectiunea A)                   

   

3. Datele cumulate ale 
tuturor 
Intreprinderilor 
legate*1) (daca  
exista) - daca nu au 
fost deja incluse prin 
consolidare la pct. 1 
din acest tabel (se vor 
introduce datele din 
tabelul B2 din 
sectiunea B)                                 

   

TOTAL                        
 



    *1) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si 
activele totale sunt cele realizate In ultimul exercitiu financiar raportate In situatiile financiare 
anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul Intreprinderilor nou Infiintate datele cu 
privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se 
determina si se declara pe propria raspundere. 
    *2) Datele Intreprinderii, inclusiv numarul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza 
situatiilor financiare anuale si a datelor Intreprinderii sau, atunci cand este cazul, pe baza 
situatiilor financiare anuale consolidate ale Intreprinderii ori a situatiilor financiare anuale 
consolidate In care Intreprinderea este inclusa. 
 
    Datele incluse In sectiunea "Total" din tabel trebuie introduse In tabelul "Date utilizate 
pentru a se stabili categoria Intreprinderii" din anexa nr. 1. 
 
 
 
Nota: Acest formular se va completa numai daca ofertantii care doresc sa beneficieze 
de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea Intreprinderile 
mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 
 



Formularul nr. 14  

 

ANGAJAMENT  
 

PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI IN CONDITIILE IMPUSE PRIN 
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

 
    Subsemnatul(a) …........................... (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant 
la procedura de cerere de oferte pentru .......................................................... organizata 
de.........................................., declar ca voi respecta toate conditiile impuse prin documentatia de 
cerere de oferte. In cazul in care se va constata vreo diferenta intre aceste conditii si propunerea 
tehnica sau alte documentatii, ..................... (denumirea autoritatii contractante) va avea dreptul 
de a decide varianta aplicabila, fara costuri suplimentare. 
 
 
    Data completarii .....................(ziua, luna anul). 
 

Operator economic, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formularul nr. 15 
 
Operator economic 
………………………….. 
(denumirea/numele) 
 
 
 

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

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
_____________________________________, ne oferim ca, in conformitate                                                     
(denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata: 
a) sa prestam serviciile de elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic pentru executia a 3 
blocuri ANL, pentru suma de______________________ lei (suma in litere si in cifre) la care se adauga 
TVA in cuantum de _______________ lei (suma in litere si in cifre); 
b) sa prestam serviciile de elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru centura ocolitoare a 
Orasului Santana pentru suma de______________________ lei (suma in litere si in cifre) la care se 
adauga TVA in cuantum de _______________ lei (suma in litere si in cifre); 
c) valoarea totala a ofertei este de ___________________ lei (suma in litere si in cifre) la care se adauga 
TVA in cuantum de _______________ lei (suma in litere si in cifre); 
    
2.. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in 
graficul de timp anexat. 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 
_____________________________zile, respectiv pana la data de_____________ si ea va 
        (durata in litere si cifre)              (ziua/luna/anul) 
ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 
constitui un contract angajant intre noi. 
5. Alaturi de oferta de baza: 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 
marcat in mod clar "alternativa"; 
     _ 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care 
o puteti primi. 
Data _____/_____/_____ 
              _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa  

(semnatura) 
semnez oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
 
 
 
 



Formularul nr. 16  
……………………………..  Autoritatea Contractanta 
Denumirea (numele Ofertantului)  .......................................... 
   
Nr. ………din ……………2011 
(data) 

 Nr. …….din ……….…....., ora……... 2011 
(data) 
(se va completa la Registratura autoritatii 
contractante) 

 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
Ca urmare a invitatiei de participare aparuta in SEAP privind aplicarea procedurii de atribuire 
prin cerere de oferte a contractului de ............................................................................., noi 
..................................................... (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 

1. Documentul ................................... privind garantia pentru participare (tipul, 
seria/numarul, emitentul), in valoare de ……………….. lei. 

2. Documentul ………..privind incadrarea ofertantului in categoria intreprinderilor mici si 
mijlocii (daca este cazul).  

3. Coletul continand proiectul si documentele care il insotesc. 
4. Informatii in legatura cu procedura de cerere de oferte a contractului mai sus mentionat: 

- numele persoanei/persoanelor imputernicite sa semneze documentele pentru 
prezenta procedura de cerere de oferte: ………………….. 

- numele persoanei imputernicite sa reprezinte ofertantul la sedinta de deschidere: 
…………………… 

- adresa pentru corespondenta valabila pentru comunicare la prezenta procedura: 
………………. 

- telefon valabil pentru comunicarea la prezenta procedura: ………….. 
- fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedura: ………………. 
- e-mail: …………… 
- site internet (daca e cazul): ………….. 
- adresa necesara pentru restituirea garantiei de participare. 

 
    Data completarii ............... 
 

Ofertant / Lider de asociatie, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul nr. 17  
 

CERTIFICAT  
de participare la procedura cu ofertă independentă 

 
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 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. 
 
Ofertant, 
Reprezentant/Reprezentanţi legali 
............................................................. 
 (semnături) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul nr. 18  
 

IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI  

LA SEDINTA DE DESCHIDERE 

 
 
 Subsemnatul ………………./numele), posesor al actului de identitate ……………(tipul 

actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de 

…………………, cod numeric personal ……………………………, in calitate de 

…………………(functia), reprezentant legal al …………………….(denumirea / numele 

ofertantului), conform …………………(se mentioneaza documentul legal prin care a fost numit 

reprezentant legal), imputernicesc persoanele de mai jos sa reprezinte ofertantul 

……………..(denumirea/numele ofertantului) la sedinta de deschidere din cadrul procedurii de 

atribuire prin cerere de oferte a contractului: ......................................................................................  

 

1) Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) 

seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de 

…………………, cod numeric personal ……………………………; 

2) …………………  

(se trec toate  persoanele imputernicite sa reprezinte Ofertantul la sedinta de deschidere) 

 
 

Ofertant / Lider de asociatie, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

 
………………..……......................... (numele reprezentantului legal si semnatura) 

 
 
 
Se vor atasa copii dupa actele de identitate ale persoanelor nominalizate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul nr. 19 
Terţ susţinător financiar 
......................................... 
    (denumire/sediu)                           

ANGAJAMENT 
privind susţinerea financiară 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 

Către, ................................................................................ 
          (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................................................................................... 
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi ........................................................................................................ 
(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la ..................................................................... 
................................................................................................ (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în 
mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..................................................................... 
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare 
pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform 
ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi 
autoritatea contractantă. 
 

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au 
fost incluse în propunerea financiară. 
 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 
..............................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) 
suma de ............................................ (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară 
pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 
 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de 
...................................................................................(denumire ofertant/grupul de operatori economici), în 
baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ............................................................................. 
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară 
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea 
beneficiului de diviziune sau discuţiune.  

 

Noi, ..............................................................................................................(denumirea terţului susţinător financiar), 
declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de 
neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ........................................................... 
(denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, 
sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin 
prezentul angajament. 
 

Noi,.............................................................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a 
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 
 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care 
decurg din susţinerea financiară acordată ................................................................................................ 
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 
                         Data completării,                                                 Terţ  

                                                                                                                       susţinător, 
(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 

 



Formularul nr. 20 
Terţ susţinător tehnic si profesional 
........................................ 
      (denumire/sediu)                            

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnica si profesională 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 

Către, .............................................. 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................................................................................... 
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi ........................................................................................................ 
(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la 
..................................................................... ................................................................................................ (adresa 
terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 
dispoziţia ..................................................................... 
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare 
pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform 
ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi 
autoritatea contractantă. 
 

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 
celor care au fost incluse în propunerea financiară. 
 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 
........................................................................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de 
operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................................... 
..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la 
termen a contractului de achiziţie publică. 
Noi, .................................................................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 
înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea 
oricărei obligaţii asumate de ................................................................................ (denumire 
ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care 
...................................................................(denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a 
primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, 
definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 
Noi, ......................................................................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca 
înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, 
atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ........................................................ (denumire 
ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea 
cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 
Noi,..........................................................................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 
declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca 
urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 

 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care 
decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. 
(denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). 

 

Data completării,                     Terţ susţinător, 
...........................      (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 


