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Formular nr. 52 – Model SOLICIT ĂRE DE CLARIFIC ĂRI către 
Autoritatea contractantă 

 
 

 
 
 

 
SOLICIT ĂRI DE CLARIFIC ĂRI 

 
  

 Către, 
_________________________________ 

(denumire autoritate contractanta) 
 

 
 
 
Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod 
CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la: 
 

…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

 
 

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu 
privire la aspectele menţionate mai sus. 
 

 
 
 
Cu considerate,  

  
S.C.____________________ 

       ___________________________ 
        (adresa) 

 
……………………………………… 

(semnatura autorizată) 
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OPERATOR  
 
Formular  

 
Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă 
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 
................................ 

(semnătura autorizată) 
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OPERATORUL ECONOMIC 
      
(asociatia, în cazul ofertei comune) 
_________________________      

                (denumirea/numele) 
 

IMPUTERNICIRE DE A REPREZENTA OFERTANTUL/ASOCIEREA IN 

CADRUL  

ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR 

C ă t r e,_____________________ 
(denumirea unităţii achizitoare) 

Vă confirmăm prin prezenta că noi,_________________________(denumirea firmei 
ofertante sau a asociatiei, numar de inregistrare la Oficiul Comertului, cod unic de 
inregistrare, adresa, telefon), prin administrator ________________________( 
denumirea persoanei ce indeplineste functia de administrator) imputernicim pe 
______________________(nume, prenume, documente de identificare),să ne reprezinte 
în cadrul şedin ţei de deschidere  a ofertelor pentru __________(denumirea achizitiei) 
din_____________(ziua/luna/anul) 

Persoana desemnată este imputernicita să: 

- asiste la desfăşurarea şedinţei de deschidere a ofertelor; 
- urmărească modul de respectare a procedurilor din şedinţa de deschidere; 
- emită eventualele observaţii sau contestaţii privind modul de desfăşurare a şedinţei 

de deschidere şi/sau a procedurilor utilizate; 
- răspundă la eventualele întrebări ale Comisiei de Licitaţie privind modul de 

prezentare a ofertei noastre; 
- prezinte documentele care, din diverse motive nu au putut fi incluse decât în copie în 

coletul conţinând oferta; 
- semneze Procesul Verbal al Şedinţei de Deschidere; 
- alte împuterniciri cu referire la şedinţa de deschidere 
Mentionam ca atasam prezentei copia actului de identiatate a reprezentantului. 

 
Data completării ________________ 

                                                                                                           Cu stimă, 
 

Ofertant/Lider de asociaţie, 
     _________________ 

Nume şi prenume 
(semnătura persoanei împuternicite si stampila) 

_________________ 
Formularul se va completa de către toţi ofertanţiiDocumentul se prezintă în timpul şedinţei 

de deschidere      
OFERTANTUL 

_________________________ 
       (denumirea/numele) 
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DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 
 
Subsemnatul(a)….................................................... [se insereaza numele 

operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura licitaţie 
deschisă pentru achizitia de servicii privind ………………………………………….. , la data 
de .............. [se inserează data], organizată de Universitatea din Oradea, declar pe proprie 
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 este stabilit până la 
data solicitată................. 

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

 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 orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
                          Ofertant, 
                                       
                               …………………………. 
                                                                              
                                  (semnatura autorizată ) 
 
Data completarii _________________ 
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         OPERATOR ECONOMIC 
         ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 

 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situa ţiile prev ăzute la art. 181 

 
 

 
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului 

economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 
......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de 
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea 
podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], 
organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], 

declar pe proprie 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 este stabilit până la 
data depunerii ofertei; 

c^1) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale si nu am produs grave 
prejudicii beneficiarilor mei; 
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională. 

 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 orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 

Operator economic, 
      _________________ 

(semnatura autorizat ă) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                             
 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 
INFORMAŢII GENERALE 

 
 

 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
Telex: 
E-mail: 
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................................................... 
                                                         (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ................................................................................ 
                                                            (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ................................................. 
                     (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
8. Principala piaţă a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii ani: 
 
 
 

Anul Cifra de afaceri neta anuală la 
31 decembrie ( lei RON) 

Cifra de afaceri neta  anuală 
 la 31 decembrie 

(echivalent EURO) 
1 2008   
2 2009   
3 2010   

 
Cifra de afaceti neta medie pe anii 2008,2009,2010 este :________ ron 

 
 
 

 
 
 

Operator economic, 
…….........………………. 
(semnătura autorizata) 
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Formular 15 - Declaraţie privind lista principalelor prest ări de servicii 
 

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 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 
contra

ct 
 

 
Codu

l 
CPV 

 
Denumirea/num

e beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului
*)  

 
Preţ 
total 

contract 

 
Procent 
îndeplini

t de 
prestato

r (%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract 
**) 

1        
2        
...        
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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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OFERTANTUL  
......................................  
 (denumirea/numele) 
 

 
Experien ţa similar ă *) 
 

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

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) 

  

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

Ofertant,  
.     ............................ (semnătura autorizată) 
 
 
*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract in parte, care vor fi confirmate, la 
cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 
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Formular nr. 17- Informa ţii referitoare la personalul de conducere 
INFORMAŢII 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 
cr
t 

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 ) 
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Formular nr. 14 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al 
personalului angajat şi al cadrelor de conducere 

 
Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
   

DECLARAŢIE  
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) 
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Modelul standardizat de Curriculum - Vitae european  - aprobat prin 
HG 1021/25.06.2004 şi publicat în monitorul oficial 633/13.07.2004.  

Curriculum Vitae  

Informatii Personale  - 

Nume1  (Nume, prenume) 

Adresa:  (număr, stradă, cod poştal, oraş, ţară) 

Telefon:  - 

 
E-mail:  

- 

Nationalitate  - 

Data nasterii  (zi, lună,an) 

EXPERIENTA 
PROFESIONALA  

(Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională 
pertinentă, începând cu cea mai recentă:  

• Perioada (de la – până la)  
• Numele şi adresa angajatorului  
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
• Funcţia sau postul ocupat  
• Principalele activităţi şi responsabilităţi) 

EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE 

Descrieti separat fiecare formă de învăţământ şi 
program de formare profesională urmate, începând cu 
cea mai recentă:  

• Perioada (de la – până la)  
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională  

• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale  
• Tipul calificării / diploma obţinută  
• Nivelul de clasificare al formei de instruire / 

învăţământ) 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
PERSONALE  

(dobândite în cursul vietii si carierei dar care nu sunt 
recunoscute neaparat printr-un certificat sau o diploma) 

Limba matern ă - 

Limbi str ăine 
cunoscute  

Abilitatea de a : citi / scrie / vorbi 
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Aptitudini şi 
competen ţe artistice 2 (Muzică, desen, pictură, literatură etc.) 

Aptitudini şi 
competen ţe 3 

(Exemplu: Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un 
mediu multicultural, ocupaţi o poziţie în care 
comunicarea este importantă sau desfăşuraţi o 
activitate în care munca de echipă este esenţială (de 
exemplu: cultura, sport, etc.)) 

Aptitudini şi 
competen ţe 
organizatorice 4 

(Exemplu: coordonaţi sau conduceţi activitatea altor 
persoane, proiecte şi gestionaţi bugete, la locul de 
muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în domenii 
culturale sau sportive) sau la domiciliu) 

Aptitudini şi 
competen ţe tehnice 5 

(Utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, 
maşini, etc.) 

Permis de conducere  - 

Alte aptitudini şi 
competen ţe6 

(Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior) 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE  

(Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate, 
de exemplu persoane de contact, referinţe, etc.) 

ANEXE 
(Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este 
cazul) 
 

 
 
 
Textul scris inclinat se va inlocui cu datele cerut e. 
1. Inlocuiti rubrica respectiva cu numele titularului  cv-ului  
2, 3, 4, 5, 6 Descrieti aceste aptitudini si indicati contextul în care au fost 
obtinute  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Investeşte în oameni!  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară  2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

 

 
 

Programul de practică pentru studenţi „Protecţia copilului – de la teorie la practică” - PractiPASS 
Nr. contract: POSDRU/90/2.1/ S/61957; Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013  

Pag. 14 din 42 

 

 

Formular nr. 35- PERSOANELE RESPONSABILE CU PRESTAREA 
SERVICIILOR 

 
..................................... 
OPERATOR ECONOMIC 
 

PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU PRESTAREA SERVICIILO R 
 

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 
 
 
 
 

 
Arhitecti........................... 
 
……………………………
……………………………
……………………………
…..…………… 

 
___________________
______ 
 
 
 
 
___________________
______ 
 
 
 
 
 
___________________
______ 
 

 
  ____ 

 
 
 
 

____ 
 
 
 

 
 

____ 
 
 

 
___ 

 
 
 
 

___ 
 
 
 
 
 

___ 
 
 

Operator economic,  
 ………………… 

 (semnătura autorizată ) 
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Formular nr.– 39  
 

 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

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

CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI 
 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
 (denumirea si adresa autorităţii contractante) 
în legatură cu activitatea noastra. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................................. 
               (se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei) 

 
 

                  
        Operator economic, 
                                       
                   ………… ………………. 
                                                                              
                     (semnatura autorizată) 
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LISTA 
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 

 
 
 
 

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

U.M. Cantitate 
Proprietate În  1 

chirie/comodat 
1.      
2.      
 
 
      
  
                  
    Operator economic, 
                                       
        …….........………………. 
                                                                              
              (semnatura 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. 
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OPERATOR ECONOMIC               Formular 18 
  _____________________ 
     (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 
candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
..........................................................................  
                                                                                                  (denumirea şi adresa 
autoritaţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
……………………………………………………...... 
                                                                                           (se precizează data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei) 
 Operator,                
(semnatura autorizată ) 

  
Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant; date de 
identificare 

Partea/părţile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractante 

Acord subcontractor 
cu specimen de 

semnatură 
    
    
    
             

   
                                                                                                                                                                
Operator economic, 

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

             
  (semnatura autorizată) 
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Formular nr. 58 – Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea 
cerinţelor de calificare 

 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
 

DECLARAŢIE* 

 
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) 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

Investeşte în oameni!  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară  2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

 

 
 

Programul de practică pentru studenţi „Protecţia copilului – de la teorie la practică” - PractiPASS 
Nr. contract: POSDRU/90/2.1/ S/61957; Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013  

Pag. 19 din 42 

 

 

ANEXA 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: 
•.................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 
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G. Standarde privind managementul sanatatii si securitatii ocupationale 
•…………………………. 
 
 

 
 
*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) 
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Formular nr. 19 - Angajament Terţ susţinător financiar 
 

Terţ sus ţinător financiar (daca este cazul) 
.......................... 
(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 
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obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată 
.............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de 
operatori economici). 

 
 
Data completării,     Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 
 
Acest formular trebuie prezentat in forma autentica ! 
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Formular nr. 20 – ANGAJAMENT privind sus ţinerea tehnica si 
profesională a ofertantului/grupului de operatori economici 

 

..........................(denumirea)  (daca este cazul) 
 

ANGAJAMENT 
privind sus ţinerea tehnica si profesional ă 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori e conomici  
 
 
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 
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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) 

Nota: 
Acest formular trebuie prezentat in forma autentica ! 
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Formular nr. 21– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional  
 

 
Terţ sus ţinător tehnic şi profesional (daca este cazul) 
.......................... 
(denumirea) 
 

 
Declara ţie 

 
 

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) 

Nota: 
Acest formular trebuie prezentat in forma autentica ! 
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Formular nr. 22 – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional 
Terţ sus ţinător tehnic şi profesional (daca este cazul) 
.......................... 
(denumirea) 

Declara ţie 
 

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) 
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Nota: 
Acest formular trebuie prezentat in forma autentica ! 
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OPERATOR ECONOMIC                                                      Formular A 
  ____________________                                                        
           (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                     (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) 
 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din 
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe 
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta 
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant 
în cadrul unei alte oferte.  

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

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 
                                                 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei) 
 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                Formular 2B*  
 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

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

 
 

În aten ţia membrilor Comisiei de Evaluare 
 
 
 
 Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. 
nr. ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., ca urmare a invitaţiei 
nr. ………………… din data de …………………………….., publicată în SEAP în vederea 
atribuirii contractului de achiziţie publică de …………………….., prin prezenta vă 
transmitem oferta noastră, precum şi următoarele documente: 
1. documentul privind garanţia de participare ………………………………., în cuantumul şi 
în forma stabilită de Dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei, 
2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original şi în copie, 
3. documentele care însoţesc oferta. 
 
 
 
 În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, 
vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie. 
 

 
Cu deosebit respect, 
 
 
 
Data completării .............................. 

 
 
 

Operator economic 
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Formularul nr. 44– Model ACORD DE ASOCIERE 
 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea particip ării la procedura de atribuire a contractului de ach izi ţie public ă 

 
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 
/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. Condi ţiile de administrare şi conducere a asocia ţiei: 
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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 Comunic ări 
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.  
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                 BANCA                                                                                 FORMULAR 3 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                        (denumirea contractului de achizitie 
publica) 
noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________, 
                      (denumirea bancii)                                                                                             
(adresa bancii) 
ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de 
                                                           (denumirea autoritatii contractante)  
__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba 
                    (in litere si in cifre) 
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea 
contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei 
uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate  
                                                  (denumirea/numele) 
a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. 
 
Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnatura autorizata) 
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   BANCA                                                                                                 FORMULAR 4 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

               SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 
 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________, 
                                                                                                                                  
(denumirea contractului) 
încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, 
în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la 
concurenţa sumei de _____________ reprezentând 10% din valoarea contractului 
respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire 
la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în 
contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în 
cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a 
contractantului. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ . 
În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 

valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 
angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta 
scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

 
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnătura autorizată) 
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Formular 9  
DECLARATIE  
privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii 

    I. Date de identificare a intreprinderii 
    Denumirea intreprinderii 
    ______________________________________________________________________ 
    Adresa sediului social 
    ______________________________________________________________________ 
    Cod unic de inregistrare 
    ______________________________________________________________________ 
    Numele si functia 
    ______________________________________________________________________ 
    (presedintele consiliului de administratie, director generalsau 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, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie. 
 
    III. Date utilizate pentru a se stabili categor ia 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              []  Nu 
    financiar anterior, datele financiare          []  Da (in acest caz se va completa 
    au inregistrat modificari care                            si se va atasa o declaratie 
    determina incadrarea intreprinderii                   referitoare la exercitiul 
    intr-o alta categorie (respectiv                          financiar anterior) 
    micro-intreprindere, intreprindere 
    mica, mijlocie sau mare). 
 
             Semnatura ........................................ 
                           (numele si functia semnatarului, 
                        autorizat sa reprezinte intreprinderea) 
 
    Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din 
anexe sunt conforme cu realitatea. 
 
    Data intocmirii ........................... 
    Semnatura ................................. 
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_________________ 
    *1) Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din prezenta lege. 
    *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 raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. 
In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual 
Ofertant, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
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DECLARATIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA.  
 
 
 
Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez 
serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de 
munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania. 
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la 
conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii. 
 
 
 
 
 
 
Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]    Ofertant,……....……………………….. 

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

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

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”/”altă 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) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                       Formular F3 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
Grafic de timp pentru indeplinirea sarcinilor 

 
 

Nume Functie Sarcina 
(raporturi 
solicitate)  

Ziua/sapamana/luna Nr. de 
zile/sapatamani/ 
luni 

   1 2 3 …..  
1        
2        
…        

 
 
 

Denumire 
activitati 

Nr. de 
persoane 
aferente 
fiecarei 
activitati 

Ziua/sapatamana/luna Nr. de 
zile/sapataman

i/luni 

  1 2 3 ….  
      Total 1 
      Total 2 
      Total… 

 
 

                                                                             Ofertant, 
                                                                                        ……………………………………. 
                                                                                                     (semnătura autorizată) 
 
 
 
Este necesara nominalizarea persoanelor cu sarcini de conducere, precum si, in functie de 
cerintele din Fisa de date a achizitiei, specialistii cu sarcini “cheie” in indeplinirea 
comntractului. 
*) Acest formular este optional si poate fi utilizat in cazul solicitarii prevazute in Fisa de date 
a achizitiei. 
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea acestui formular sau 
completarea unui formular adaptat dupa acest model, in functie de specificul serviciului a 
caror prestare reprezinta obiectul contractului de achizitie publica. 
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                                                                                                     Formular F4 
 

 
 
 

Detalierea pre ţului ofertei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data completării_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt.  

Categoria de 
documenta ţie 

Valoare f ără 
TVA 
lei  

Valoare cu 
TVA 
lei  

1    
2    
3    
4    
5    
 Total servicii    
 TOTAL CONTRACT    

OPERATOR 
ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 
 
 
 
 

                                       
 

                                                                                                   Formular 25 
 
 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 
 
 

Nr. crt. Activitatea  
(gama/faza) 

Tarif unitar Remuneratia 
personalului 

Pret total Taxa pe 
valoarea 
adaugata 

0 1 2 3 4 5 
1  RON: RON: RON:  
2  RON: RON: RON:  
…  RON: RON: RON:  

Total  RON: RON: RON:  
 
 
 

…….% asociati                    RON:     
.........% subcontractanti       RON: 

TOTAL                                               RON: 
                                                     
                                                           Euro: 

 
……..% asociati                   Euro:   
.........% subcontractanti       Euro: 

 
 

Partea din contract, calculata ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza sa fie 
indeplinita deasociati/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice 
romane. 
 
 
Serviciul se incadreaza in grupa: ____________________________________ 
                                                         (se precizeaza grupa IIIA sau IIIB dupa caz) 
 
                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ofertant, 

                                                                                        ……………………………………. 
                                                                                                     (semnătura autorizată) 
 
 
 
 



 

 

 

 

Investeşte în oameni!  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară  2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

 

 
 

Programul de practică pentru studenţi „Protecţia copilului – de la teorie la practică” - PractiPASS 
Nr. contract: POSDRU/90/2.1/ S/61957; Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013  

Pag. 41 din 42 

 

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE  
 
 

 
Noi, ...(denumirea completa a persoanei juridice ) ........., ......... (sediul) ................, cu 

Certificat de înregistrare……………………….. in calitate de ofertant in cadrul procedurii 
privind achizitionarea _______________________________________  asiguram, 
garantăm şi declaram pe propria răspundere, ca : 

A) ne obligam sa asiguram consultanta si asistenta tehnica pentru 
implementarea proiectului pe toata durata lucrarilor de executie a 
lucrarilor de Reabilitarea Bibliotecii Vechi (Corp J) din cadrul 
Universităţii din Oradea si ori de cate ori va fi nevoie 

B) ne angajam raspunderea pentru calitatea lucrarilor de proiectare 
pe toata durata de executie a lucrarilor in conformitate cu normele 
tehnice in vigoare si pentru eventualele erori de proiectare 
determinate din vina noastra exclusiva 

C) ca am elaborat propunerea tehnica conform temei de proiectare si 
in urma vizitarii amplasamentului 

 
 
 

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

                                                             semnătură  autorizată si stampila 

 
 
 
 
nota:  
prezentul formular se va prezenta in forma autentica.Autentificarea documentului se 
va face de catre un notar public, conform legii 96/1995 actualizata, art 65 sectiunea II “Autentificarea actelor”). 
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CERTIFICAT 
de participare la licitaţie cu ofertă independent 

 
 

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) 
 


