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SECŢIUNEA B - FORMULARE ŞI MODELE 
 
 

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 la procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publicã are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei 
secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 
 În acest sens, vă rugăm să utilizaţi formularele enumerate mai jos, în 
elaborarea şi prezentarea ofertei: 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire formular Cod 
formular 

1 CENTRALIZATOR VALORIC 10 C 

2 DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE  2 

3 DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 12 A 

4 
DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

12 B 

5 DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 12 C 

6 CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă 10 

7 
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE 
SERVICII ÎN ULTIMII  3 ANI 

12 E 

8 
DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI, ÎNSOŢITĂ ŞI DE ACORDURILE 

DE SUBCONTRACTARE 
12 G 

9 
DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE 

PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE  
12 I 

10 
GRAFIC DE PRESTARE PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR 

ASUMATE 
3 

11 SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ F11 

12  
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII ASUPRA 
COORDONĂRII TUTUROR SPECIALITĂŢILOR AFERENTE 
PROIECTULUI TEHNIC ŞI A DETALIILOR DE EXECUŢIE-Şef proiect 

F4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/13 

 
 
 
 
 
 

Formularul nr. 10C 
 
         Operator economic 
    _____________________________ 
         (denumirea/numele) 
 
 
 
 

CENTRALIZATOR VALORIC 
 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului 
Preţul 
(lei) 

1. Deviz general, proiectul tehnic şi detalii de execuţie 
(INCLUSIV PENTRU REŢELE EXTERIOARE), (verificate) 

 

2. Asistenţa tehnică pe parcursul lucrărilor de execuţie  
(C + M) – ACTIVITATE ÎN AFARA A.T. CONF. L 10/1995 

 

3 SCENARIU LA FOC    
4 Documentaţie revizuită (as built), inclusiv PREVEDERILE 

SCRISE  PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII CONSTRUCŢIEI, 
INSTRUCŢIUNILE DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE ŞI LISTA 

PRESCRIPŢIILOR DE BAZA CARE TREBUIE RESPECTATE PE 

TIMPUL EXPLOATĂRII CONSTRUCŢIEI, DOCUMENTAŢIA DE 

INTERPRETARE A URMĂRIRII COMPORTĂRII CONSTRUCŢIEI ÎN 

TIMPUL EXECUŢIEI ŞI AL EXPLOATĂRII 

 

TOTAL fără TVA  
TVA   
TOTAL cu TVA  
 
 
 
      Data completării ..............                                Operator economic, 

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

                                                                                (semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 2 

   
 
 
      Operator economic 
    _____________________________ 
         (denumirea/numele) 
 

 

 

 

 DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 
 
 
 
 
 

Subsemnatul ................................. (nume şi prenume în clar a persoanei 
autorizate), reprezentant împuternicit al ................... (denumirea/numele si 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii 
declar ca sunt de acord cu toate prevederile Condiţiilor Contractuale publicate în 
cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile 
menţionate în conţinutul acestuia.  
 

 
 
 
 
Data completării_____                                                           

                                                                                                                                                                                                               
 Ofertant _____ 

                                                                                      (semnătura autorizată)                        
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   Formularul nr. 12A 

 
         Operator economic 
    _____________________________ 
         (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

 
     Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din 
Ordonanţa de urgenta 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 modificările şi completările ulterioare, respectiv în 
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
     Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care 
dispun. 
 
 
 
      Data completării ..............                                  Operator economic, 
                                                                               .................................. 
                                                                                     (semnătură autorizată) 
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    Formularul nr.12B 

 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

 
 
 
     Subsemnatul(a) ........................................................ (denumirea, numele 
operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 
(se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
având ca obiect ....................................................... (denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an), organizată 
de ............................................. (denumirea autorităţii contractante), declar pe 
propria răspundere că: 
    a) nu am intrat în stare de faliment ca urmare a unei hotărâri pronunţate de un 
judecător-sindic; 
    c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt 
stabilit până la data solicitată .................; 
    c´) in ultimii 2 ani nu am avut obligatii contractuale neîndeplinite sau îndeplinite 
în mod defectuos, astfel încât să producă sau pe cale să producă grave prejudicii 
beneficiarilor, din motive imputabile mie; 
    d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau 
pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 
    e) nu prezint informaţii false în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de 
calificare şi selecţie. 
 
     Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care 
dispun. 
     Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea 
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
Data completării_____                                                         

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

                                             (semnătură autorizată) 
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Formularul nr.12C 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

 
    1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea 
operatorului economic), sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 
declar pe propria răspundere că, la procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică ............... (se menţionează procedura), având ca obiect ................. 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ....... 
(zi/lună/an), organizată de ....................... (denumirea autorităţii contractante), 
particip şi depun oferta: 
    [  ] în nume propriu; 
    [  ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................; 
    [  ] ca subcontractant al .........................................; 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
    2. Subsemnatul declar că: 
    [  ]  nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici; 
    [  ]  sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o 
prezint în anexă. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
    3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării 
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom 
fi desemnaţi 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 
................ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 
 
             Data completării_____    
                                                                                         Operator economic, 
                                                        ........................ 
                                                      (semnătura autorizată) 
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Formularul 10 

 

CERTIFICAT 

de participare la licitaţie 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 
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. 

 
 

Ofertant, 
            ..................................        Data 
   Reprezentant/Reprezentanţi legali 
  (semnături) 
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        Formularul nr.12E 

 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII 

ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
     Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ....................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 
în tabelul anexat sunt reale. 
 
     Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, 
orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
     Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................... (denumirea şi adresa autorităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 
 
  
Data completării ..............                                             Operator economic, 
                                                                               .................................. 
                                                                                     (semnătură autorizată) 
 
 

Nr. 
crt 

Obiectul 
contractu
lui 

Codul 
CPV 

Denumirea/numele 
Beneficiarului/ 
clientului 
Adresa 

Calitatea 
prestatorului
*) 

Preţul total al 
contractului 

Procent 
îndeplinit 
de prestator 
(%) 

Cantitatea 
(U.M.) 

Perioada de 
derulare a 
contractului**) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         
2         
3         
…         

 
 
Data completării ..............                                     Operator economic, 
                                                                                       .................................. 
                                                                                             (semnătură autorizată) 
 

_____________ 
    *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate 
fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant 
asociat; subcontractant. 
    **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 
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Formularul nr.12G 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 

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

 
 
 

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

(se precizează data expirării perioadei 
de valabilitate a ofertei) 

 
T A B E L 

ANEXA LA DECLARAŢIA PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Denumire 
subcontractant 

Partea/părţile din 
contract ce 

urmează a fi 
subcontractante 

Procent din 
valoarea 
totala a 
ofertei 

Acord 
subcontractor  

     

     

     

 
 
Data completării_____                                                               
          Operator Economic 
                               ………………………… 
                                                                                    (semnătura autorizată ) 



10/13 

 
 
 

   Formularul nr.12I 
 

        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI 
ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al................................................., 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi 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.......................................................................... cu privire la orice aspect                                               
     (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
  

 Anul 1 Anul2 Anul 3 

Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

 
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului 
cheie care va fi utilizat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
 
    Data completării ...................... 

Operator Economic 
                               ………………………… 
                (semnătura autorizată ) 
 

 PERSONAL CHEIE CARE VA FI UTILIZAT PENTRU CONTRACT 
 

Pozitie/Nume Nationalitate Vârsta Pregatirea 
profesionala 

Ani de 
experienta 
(in  
companie) 

Proiecte majore 
pentru care este 
responsabil 
(proiect/valoare) 

     
 

 

  

    Data completării_____                                                             
                      Operator economic, 
                      ………… ………………. 
                    (semnătura autorizată ) 
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Formularul nr.11 

 
 
            BANCA 
    ______________________ 
           (denumirea) 
 
 
 

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

 
 
    Către ___________________________________________________________ 
                       (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ___________________________ 
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi ____________________________ 
(denumirea băncii), având sediul înregistrat la ___________________________________ 
(adresa băncii), ne obligăm faţă de _______________________________ (denumirea 
autorităţii contractante) să plătim suma de __________________ (în litere şi în cifre) sau în 
conformitate cu prevederile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare, suma de  ___________________________(în litere şi în cifre), la 
prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea 
respectivă, cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma 
cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre 
situaţiile următoare: 
    a) ofertantul __________________________________ (denumirea/numele) şi-a retras 
oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ______________________________ 
(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de 
valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului; 
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ______________________________ 
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada 
de valabilitate a ofertei; 
     d) ofertantul _________________________ (denumirea/numele) a depus o contestaţie la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, iar decizia Consiliului este de 
respingere a contestaţiei depuse. 
 
 
    Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________ . 
 
 
    Parafată de Banca ____________ (semnătură autorizată) 
    în ziua ___ luna ___ anul ___ . 
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Formularul nr.3 

 
 

GRAFIC DE PRESTARE PENTRU  
ÎNDEPLINIREA SARCINILOR ASUMATE 

 
 

 
   
 
  
 

ACHIZITOR           PRESTATOR 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARUL ELABORĂRII 

LUCRĂRILOR DE PROIECTARE 

(ZILE) 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA ACTIVITĂŢII NR. 
ZILE 

1 2 3 .
.
. 

.

.

. 

.

.

. 

.

.

. 

.

.

. 

.

.

. 

   

1 Deviz general, proiectul tehnic şi 
detalii de execuţie 
(INCLUSIV PENTRU REŢELE 

EXTERIOARE), (verificate) 

             

2 Asistenţa tehnică pe parcursul 
lucrărilor ACTIVITATE ÎN AFARA A.T. CONF. L 

10/1995 

pe parcursul execuţiei de  
c + m 

3 SCENARIU LA FOC    

4 DOCUMENTAŢIE REVIZUITĂ (AS BUILT) 
inclusiv prevederile scrise  privind 
urmărirea comportării construcţiei, 
instrucţiunile de exploatare şi 
întreţinere şi lista prescripţiilor de 
baza care trebuie respectate pe 
timpul exploatării construcţiei, 
documentaţia de interpretare a 
urmăririi comportării construcţiei în 
timpul execuţiei şi al exploatării 

Înainte de recepţia la terminarea 
lucrărilor 
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Formularul nr.4 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII ASUPRA 
COORDONĂRII TUTUROR SPECIALITĂŢILOR AFERENTE PROIECTULUI 

TEHNIC ŞI A DETALIILOR DE EXECUŢIE 
Şef proiect 

 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al......................................................... 
.................................................................................................................................... 
                    (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) 
declar pe propria răspundere, că toate datele prezentate în proiectul tehnic, precum şi 
cele din detaliile de execuţie, aferente serviciilor prestate la fiecare specialitate  sunt 
coordonate, în conformitate cu semnătura specificată, respectiv a şefului de proiect 
nominalizat. 
           Lipsa de coordonare, aşa cum este menţionată anterior, nu ne exonerează de 
responsabilitatea realizării/elaborării unei noi soluţii, fără cheltuieli suplimentare ale 
unităţii achizitoare.  


