
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FORMULARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul V.1. - DECLARA ŢIE privind situa ţia personală a operatorului economic 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

D E C L A R A Ţ I E 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit 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 lucrări 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 lucrării),  codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), 
organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

a)  nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui 
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, 
reglementată prin lege; 

b)  nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 

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 pana la data solicitată; 

d)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave 
prejudicii beneficiarilor; 

e)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greşeli în materie profesională. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg 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, 
................................. 

 (semnătură autorizată) 



Formularul V.3.2. - INFORMA ŢII GENERALE 
 
 
 
  Operator economic 
 .................................. 
  (denumirea/numele) 
 

 
 

INFORMA ŢII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 
(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, 
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru 
activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
8. Principala piaţă a afacerilor : 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 
 

 
Anul 

Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.) 

echivalent euro 
1..............   
2.............   
3..............   
Media anuală :   
 

 
 
 

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

(semnătură autorizată) 
 
 
 
 



Formular 1 - Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerin ţelor de calificare 
 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
 

DECLARA ŢIE* 

 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 

operatorului economic), în calitate de: 
- ofertant unic (cu ofertă individuală) 
- ofertant asociat (cu ofertă comună)  
 la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării),  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 

Standarde de protecţie a mediului. 

 (se bifează după caz) 
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, 

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

 (semnătură autorizată) 
 
 
 
*NOTĂ: nu este aplicabilă în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la 
procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere. 
 

 
 
 
 
 
 



ANEXA 1 la Formularul 1 
 

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: 
•.................................... 
•……………………… 
•………………………. 

F Standarde de protecţie a mediului: 
•.................................... 
•……………………… 
•………………………. 

*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, 

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

(semnătură autorizată) 
 
 
 
 



 
Formular V.3.3  - Angajament Terţ susţinător financiar 

 
Terţ susţinător financiar 
.......................... 
(denumirea)                  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, 

(semnătură autorizată) 
 
 



 
Formularul V.4.2.1 - Declaraţie privind lista principalelor PRESTĂRI DE SERVICII 
 

Operator economic 
_____________________ 
 (denumirea/numele) 

 
 

DECLARA ŢIE  
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 aplicabile 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 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

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

(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 
contract 

 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)  

 
Preţ 
total 

contract 

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator 
(%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract 
**) 

1        
2        
...        
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul V.4.2.2 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
........................................... 
(denumirea/numele) 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Numărul şi data contractului: _______________ 
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:________________________________ 
Adresa beneficiarului/clientului: ___________________________________________ 
Ţara: ________________________ 
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
.. □. contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)  
...□contractant asociat  
...□ subcontractant 

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: _____________________________________________________________. 
6. Durata de finalizare  (luni):____________________ 
 a) contractată: ___________________ 
 b) efectiv realizată:_____________________ 
 c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe baza 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul:__________________________ 
7. Nr. si data procesului-verbal de recepţie la finalizare: dacă este cazul 
8. Principalele remedieri si completări înscrise in procesul-verbal de recepţie: dacă este cazul. 

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similara, cu 
referire in mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacitaţi si categorii de 
lucrări prevăzute in contract:_______________________________________. 

Candidat/ofertant, 
............................................ 

(semnătura autorizată) 

__________ 

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract înscris în recomandare şi se vor 
anexa copii după contractele respective, precum şi copii după procesele-verbale de 
recepţie. 

NOTĂ: NU SE IAU ÎN CALCUL FORMULARELE NEÎNREGISTRATE LA  EMITENT 
SAU COMPLETATE ERONAT.  
 
 
 
 

4. Valoarea contractului exprimată în moneda în care  
s-a încheiat contractul 

exprimată în 
echivalent euro 

a) iniţială (la data semnării 
contractului): 

... ... 

b) finală (la data finalizării 
contractului):. 

... ... 



Formularul V.4.2.3 

 

CANDIDATUL                                                                           
___________________________________       

NR.______ DIN _____________________      

             

            

RECOMANDARE 

 În legătură cu participarea ___________________________, cu sediul în ____________, str. 
____________ nr. ____, la licitaţii publice, ca urmare a colaborării şi  derulării unor contracte de prestări 
servicii în  domeniul _________________ ,  suntem în măsură de a face cunoscute următoarele: 

 _______________________________________ a derulat cu firma _________________________ 

 mai sus menţionată, următoarele lucrări: 

Denumirea 
lucrării/Cod CPV 

Contract nr./data 
Data începerii 
contractului 

Data terminării 
contractului 

Observaţii 

     

Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calităţii, ca fiind:                                          
____________________ 

în cursul desfăşurării serviciilor au fost înregistrate: 

 Alte precizări  ______________________________________________________ 

Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor  

înregistrate în cadrul unităţii noastre.  

 BENEFICIAR : _________________________________________ 

 (se semnează şi ştampilează de beneficiarul contractelor sus-menţionate) 

NR. _________ DIN __________________ 

(se completează cu numărul de înregistrare de la beneficiar)   

NOTĂ: NU SE IAU ÎN CALCUL FORMULARELE NEÎNREGISTRATE LA EMITENT/BENEFICIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAR V. 4.7. - PERSOANELE RESPONSABILE CU EXECUŢIA CONTRACTULUI 
 
..................................... 
OPERATOR ECONOMIC 
 

PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUŢIA CONTRACTULUI 
 

Subsemnatul _________________________, Director General al .......................(denumirea operatorului economic) declar pe 

propria răspundere că pentru lucrarea “___________________________“ voi folosi următorul personal: 

 

Nr. crt. FUNCŢIA 
NUMELE ŞI PRENUMELE 

Studiile se specialitate 

Vechimea 
în specia-

litate 
(ani) 

Numărul de lucrări similare, 
executate în calitate de 

conducător 

0 1 2 3 4 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________ 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 

 
  ____ 

 
 
 
 

____ 
 
 
 

 
 

____ 
 
 

 
___ 

 
 
 
 

___ 
 
 
 
 
 

___ 
 
 

Operator economic,  
 ………………… 

 (semnătura autorizată )



Formularul V.4.8 - Informa ţii referitoare la personalul de conducere 
 
 
 

INFORMA ŢII REFERITOARE  
LA PERSONALUL DE CONDUCERE 

 
 Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria 
răspundere că pentru lucrarea “_______________”  
voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru  
îndeplinirea contractului: 
 

Nr 
crt FUNCŢIA 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

Studiile se 
specialitate 

Vechime în 
specialitate 

(ani) 

Numărul de lucrări 
similare, executate 

în calitate de 
conducător 

0 1 2 3 4 
A. PERSONAL DE CONDUCERE 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 
 

DIRECTOR ECONOMIC 
 
 
 
 
 

DIRECTOR TEHNIC 

 
____________

_________ 
____________

_________ 
 

____________
_________ 

____________
_________ 

 
 

____________
__________ 

____________
__________ 

 
 

 
___ 

 
 
 
 
 

___ 
 
 
 
 

___ 

 
____ 

 
 
 
 
 

____     
 
 
 
 
    

___ 
 
 

B. PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRA CTULUI  
 
1 
 
 
2 
 
. 
 
. 
 
. 

 
………………………… 
 
 
………………………… 

 
………………. 

 
 
………………. 

 
…………… 
 
 
…………… 

 
……………. 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
 (semnătura autorizată ) 



Formularul V.4.10  – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor 
de conducere 
 

Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
   

DECLARA ŢIE  
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJ AT 

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile 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 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de conducere 
 

   

 
(În cazul solicitării) 
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil 
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
Data completării        Operator economic, 
......................          ................................. 

(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Formularul V.4.11 – DECLARAŢIE Privind utilajele, instala ţiile, echipamentele tehnice 
 
 
 

Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARA ŢIE 
Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile 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 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

         
 
 
 
 
 
 

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

(semnătură autorizată) 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Anexă la Formularul V.4.11 
 
 

LISTĂ 
privind utilajele, instala ţiile, echipamentele tehnice 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

U.M Cantitate Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie1 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
…….........………………. 
(semnătură autorizată ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor. 
În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de 
angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele 
necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
 



Formularul V.4.15 – Model declaraţie subcontractanţi  
 

  Operator economic 
 _________________ 
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 

LISTĂ  
CU SUBCONTRACTANŢII  

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 

 
Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant 

împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 
 
Nr
crt 

Denumire /nume 
subcontractant 

 

Datele de recunoaştere ale 
subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/părţile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractate 
     

     
     
     
     

 
 
 

Operator economic 
(semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular V.4.16– Model ACORD DE ASOCIERE 
 

 
 

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

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

2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
 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, 
___________________ 

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

 



Formular V.4.17 – ANGAJAMENT privind sus ţinerea tehnica si profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici 
 
.......................... 
(denumirea) 

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/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 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, 

...........................       ..................... 
(semnătură autorizată) 



Anexa nr. 1 la Formularul V.4.17  – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional  
 

 
Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 

 
Declaraţie 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului 
susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de 
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale. 

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de 
necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca 
obiect..........................................................( obiectul contractului).  
 

LISTA 
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi 

efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 

Nr.  
crt 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

Cantitate 
U.M. 

Forma de deţinere 

   Proprietate  În chirie 
     
     
     

 
 
 
 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi 
profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 
 
 
 
 
 
 
 

Data completării,      Terţ susţinător, 
(semnătură autorizată) 



Anexa nr. 2 la Formularul V.4.17 – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional 
 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 

Declaraţie 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si 

profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, 
că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al 
cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de 
achiziţie publică.................................................... sunt reale. 

LISTA 
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv 

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de 
conducere 

   

Personal efectiv alocat pentru 
îndeplinirea contractului 

   

Din care personal de 
conducere efectiv alocat 
pentru îndeplinirea 
contractului 

   

 
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care 

va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, 

capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere 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. 

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică 
şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
Data completării,     Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 
 
 
 



Formular nr.VI.5.1  – FORMULAR DE OFERTĂ SERVICII 
.............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 
 

FORMULAR DE OFERT Ă 
 

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

 
 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse 
în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma 
de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia 
serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în 
cifre, precum şi moneda ofertei) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din 
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular) 
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. Am înţeles şi consimţim că, 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. 

 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”alt ă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 
 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 



Anexa nr. 1 - Centralizator de preţuri servicii 
 
 
.......................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

CENTRALIZATOR DE PRE ŢURI 
 pentru servicii 

 
Anexă la ofertă 

 
 
 

Nr.  
crt 

Activitatea 
(gama/faza) 

Cantitatea Preţul 
unitar 

 
 

Preţul  
 total 

Taxa pe 
valoarea 
adăugată 

   Lei Euro Lei 
 
(col 2x col 3) 

Euro 
 

(col 2 x col 4) 

Lei 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

....        

        

 TOTAL       

 
 

........ % asociaţi        lei: 
........ % subcontractanţi     lei: 

TOTAL     Lei: 
        
       Euro: ........ % asociati        euro: 

........ % subcontractanti     euro: 
 
 

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

(semnătura autorizată) 
L.S. 

 
 
 
 
 



Formular nr.VI.6.1  – Model scrisoare de înaintare 
 
   

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 

(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către ________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind 

aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea 

contractului _________________________________________(denumirea contractului de 

achiziţie publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) 

vă transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia 

pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de 

atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________    Cu stimă, 

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

         (semnătura autorizată ) 
 



         OFERTANT         Formular C 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARA ŢIE  
privind calitatea de participant la procedură 

 
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................... (denumirea operatorului 
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică .................. (se menţionează procedura), având ca obiect ....................... (denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ....... (zi/lună/an) organizată de ........................................... 
(denumirea autorităţii contractante),particip şi depun ofertă: 
  [ ] în nume propriu; 
  [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei .......................................................; 
  [ ] ca subcontractant al ..................................................................; 
 
   (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
   2. Subsemnatul declar că: 
 
   [ ] nu 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. 
   (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. 
 
   
 
                                                                 Operator economic, 
 
                                                      ......................................... 
 
                                                               (semnătură autorizată) 
 
 



FORMULAR M  
 
 
 
(DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC) 

 
 
 
  
 
 

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 
 
 
 
 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea / adresa ofertantului care depune 
oferta), declar ca, am citit, am înţeles şi accept pe deplin  toate prevederile condiţiilor contractuale publicate în 
cadrul prezentei proceduri de atribuire in „Secţiunea IV – Model de contract” şi ne obligăm să respectăm toate 
obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.  
 
 
 
 
Reprezentantul legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular I.b – Model solicitare de clarificări  
 
 
 
Denumire autoritate contractantă 
Nr. ________ / _____ 

 
 

SOLICITARE DE CLARIFIC ĂRI 
 

  
Către, 

S.C. ___________________________________  
   (denumire ofertant) 

 
 

Referitor la oferta dumneavoastră depusă în cadrul procedurii de......................(tip 
procedură) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ………. 
(obiectul contractului/acordului-cadru), Cod CPV ................... , vă adresăm următoarea solicitare 
de clarificări cu privire la: 

 
1. ………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………… 

 
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră până la data 

de ...............  
 
 
 

Cu consideraţie, 
 
 

Preşedintele comisiei de evaluare, 
 
………………………………. 

(nume şi semnătura) 


