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SECTIUNEA II 

FORMULARE SI MODELE  

 

Secţiunea II conţine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a 
documentelor care o însoţesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea 

rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare candidat/ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publica are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute in cadrul acestei sectiuni, 
completate in mod corespunzător si semnate de persoanele autorizate. 

      Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 

1. Documente care dovedesc situatia personala                                                                    

2. Documente care dovedesc situaţia economico – financiară şi capacitatea tehnică şi profesională  

3. Propunerea tehnica   

4. Propunerea financiară  

   Observa ţie: Pe lângă modelele de formulare prezentate în continuare, ofertanţii trebuie să prezinte toate 

celelalte documente solicitate în Fişa de date a achiziţiei şi în caietul de sarcini.  
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Formular  nr. 12A  
OPERATOR ECONOMIC 
  ___________________________ 
     (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. 18o 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, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular nr. 12B 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 
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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: 
- 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; 

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

- 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................. 

- 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; 

- în ultimii doi ani mi-am îndeplinit corect obligaţiile contractuale, fara a crea prejudicii 
autorităţilor contractante; 

- nu am prezentat informaţii false şi nu am omis să prezint informaţiile solicitate, cu privire la 
situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la punctele 1-5. 

 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. 

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

 
 

 
 
               Formular nr. 12C 

        Operator economic 
          ………………………… 
        (denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
 

1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................... 
…………………………………… (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publica ..................................................................... (se menţionează procedura), având ca obiect 
..................................................................... (denumirea lucrării si codul CPV), la data de ....... ……………………. 
(zi/luna/an), organizata de  ........................  (denumirea si adresa autoritatii contractante), particip si depun oferta: 
    [ ] in nume propriu; 
    [ ] ca asociat in cadrul asociaţiei .............................................................................; 
    [ ] ca subcontractant al ............................................................................................; 
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    (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
    2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
    [ ] sunt membru in grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaștere o prezint in anexa. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni 
modificări in prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publica sau, in cazul in care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publica. 
    4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înţeleg 
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................................................ 
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătura cu 
activitatea noastră. 
 
 
 
 
 
 

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

(semnătura autorizata) 
 
                                                                                                                                                  Formular nr.14  
 

ACORD DE ASOCIERE 
in vederea participării la procedura de atribuire a 

contractului de achiziţie publica 
 
Conform ______________________________________________________________________. 
                       (încadrarea legala) 
Noi, parţi semnatare: S.C. _______________________ 
             S.C. ________________________ 
 
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achiziţie publica  “ ________________________________ 
________________________”. 
(denumire obiect contract) 
Activităţi contractuale ce se vor realiza in comun: 
1. ___________________________________ 
2.____________________________________ 
… ___________________________________ 
 
Contribuţia financiara a fiecărei parţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publica comun: 
 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei: 

- liderul asociaţiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeşte instrucţiuni de la 
investitor in folosul partenerilor de asociere. 

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate: 
- conform procentelor de participare a fiecărei parţi la activitatea de realizare a sarcinilor 

convenite de comun acord. 
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Cauzele încetării asociaţiei si modul de împărţire a rezultatelor lichidării: 
- încetarea asociaţiei in cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului  

de asociere; 
- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de  

participare a fiecărei parţi pana la data încetării asociaţiei. 
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achiziţie publica preluate de fiecare 
asociat pentru execuţie obiectivului supus licitaţiei: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
Liderul asociaţiei: 
S.C. ______________________ 
Alte clauze: __________________________________________________________________ 
 
    
          LIDERUL ASOCIATIEI,                                          ASOCIAT, 
          __________________         __________________ 
          Data completării:……………………………………………                                                        

 
                                                                                                                                  Anexa la Formular nr.14  

                                 
        Operator economic                       
          ………………………… 
        (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARATIE 
privind legalizarea asocierii 

 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al_______________________________________________________, 
                                                                                                                    (denumirea si adresa ofertantului) 

 declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că in cazul in care asocierea formata din____________________________________ 
va fi declarata castigatoare a contractului de achiziţie publica ____________________________________________, 
                                                                                                                                     (denumire contract) 

ne obligam sa legalizam asocierea mai sus menţionata, daca autoritatea contractanta va solicita acest 
lucru, fara a aduce nici un prejudiciu autoritatii contractante. 
 
 
 
          LIDERUL ASOCIATIEI,                                                                                    ASOCIAT, 
          __________________________                                              _________________________ 
                                                                            
 
          Data completării:……………………………………………                                                        
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Formular B1 
OPERATOR ECONOMIC 
   ………………………… 
(denumire/numele) 
 

 

INFORMATII GENERALE 

 

1.Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3.Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

    Fax: 

    Telex: 

   E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare………………………../(numărul, data si locul de 

imatriculare/înregistrare) 

6.Obiectul de activitate, pe domenii…………………………………………./(in conformitate cu prevederile din 

statutul propriu) 

7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul;………………../(adrese complete, 

telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

8.Principala piaţa a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

 
Anul Cifra de afaceri anuala 

la  31 decembrie 
(mii lei) 

Cifra de afaceri 
anuala la 31 decembrie 

(lucrari similare) 
1. 2007   
2. 2008   
3. 2009   

 
Media anuala: 

 
 

 
 

 
 

Operator economic, 
………………………… 

(semnătura autorizata) 
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Anexa la Formularul nr. B1  

IDENTIFICARE FINANCIARA 

Deţinătorul contului 

Nume .............................................................................................. 

Adresa ........................................................................................... 

Cod poştal ....................................................................................... 

Persoana de contact......................................................................... 

Telefon............................................................................................ 

Fax................................................................................................. 

Cont  ..................................................................................... 

Banca deţinătorului contului  

Nume .............................................................................................. 

Adresa ........................................................................................... 

Cod poştal ....................................................................................... 

Număr de cont................................................................................ 

Observaţii:  

Semnătura şi stampila băncii    Data + semnătura deţinătorului contului  

Numele/prenumele reprezentantului băncii: 

Semnătura : 

Stampila  

Data :  

Nota: Acest document trebuie semnat şi stampilat în mod obligatoriu de reprezentantul băncii şi reprezentantul deţinătorului de cont. 

Dacă ofertantul are deschise conturi la mai multe bănci se va prezenta identificarea financiară pentru fiecare din aceste conturi. 
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Formular nr. 12 E 

 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
LUCRARI EXECUTATE  ÎN ULTIMII 5 ANI 

SAU PRESTĂRI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 
 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................      
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
  

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, 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 si adresa autorităţii contractante) 
    cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră. 
      
 
 
                  
            
         Operator economic, 
                                        
                       ………… ………………. 
                                                                                
                                                  (semnătura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                                                                                                                Anexa 1 la Formular  nr. 12 E 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*) 

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent  

îndeplinit 
de 

prestator 
% 

 
Cantitatea 

(U.M.) 

 
Perioada 

de 
derulare**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        

 
 
 

        

 
 
 

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

               (semnătura 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 perioada de începere şi de finalizare a prestării.



  

 
OPERATOR ECONOMIC                                                                                     Anexa 2 la Formular  nr. 12 E 

______________________ 

     (denumirea/numele)   

EXPERIENTA SIMILARA 

 

1. Denumirea si obiectul contractului: ________________________________________ 

Numarul si data contractului: _________________________________________ 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _________________________________ 

      Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________________ 

   Tara:________________________ 

3.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

[ ] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

[ ] contractant asociat 

[ ] subcontractant 

4. Valoarea contractului:      exprimata in moneda in             exprimata in euro 

                                             moneda in care s-a  

                                              incheiat contractul  

a) initiala (la semnarea contractului) ______________               _______________ 

b) finala (la data finalizarii contractului): ___________             ________________ 

• Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: 

_________________________________________________ 

• Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte 

relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 

_______________________________________________________ 

 
 

 
 

Candidat/ofertant,  

________________ 

(semnatura autorizata 

 
 

        BENEFICIAR                                                                                                             
      ...................................  
(denumirea, adresa, telefonul)                                                                                                               
 
 
 
 



  

RECOMANDARE 
PRIVIND CALITATEA LUCRĂRILOR EXECUTATE  

 
 
In legătură cu participarea..................(denumirea firmei constructoare)................, cu sediul in..................., 
str...................... nr........, la execuţia contractului de lucrări....................................(denumire contract), suntem 
in măsură de a face cunoscute următoarele: 
 Numita societate a derulat cu firma de construcţii mai sus menţionată următoarele lucrări:  
 

Denumirea 
lucrării 

Contract 
nr./data 

Data începerii 
lucrărilor 

Data terminării 
lucrărilor 

Observaţii 

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

 
Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calităţii, ca fiind:  
 
FOARTE BUN BUN SATISFĂCĂTO R NESATISFĂCĂTOR 
 
In cursul desfăşurării lucrărilor de execuţie au fost înregistrate:  
Neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau totale de lucrări  
 

Total, din care: rezolvat Observaţii si precizări 

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

 
Caz de accident tehnic produs din vina exclusiva a contractorului, datorita încălcării normelor 
tehnice si a legislaţiei in vigoare privind calitatea lucrărilor ...............  
Recepţii amânate datorita nerespectării parametrilor de calitate ............................. 
Recepţii respinse datorita nerespectării parametrilor de calitate ..............................  
Alte precizări ............................................................  
Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor înregistrate in 
cadrul unităţii noastre.  
 
 
CONDUCĂTORUL BENEFICIARULUI,  
 
 
Semnătura 
L.S. 

 
 

Formular nr. 12H 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE 
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A 

CONTRACTULUI DE SERVICII 
 
 
 



  

 
 

 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 informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

.............................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar (denumirea si adresa 

autorităţii contractante)  în legătură cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..............................................(se precizează data 

expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 
Operator economic,  

................... 
(semnătura autorizata) 

 
 
 
 
 
 

 
Anexa 1 la Formular  nr. 12 H 

 
LISTA PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE 

OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE 
LUCRĂRI 

 
 
 

Forma de detinere Nr. 
crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

U.M Cantitatea 

proprietate In chirie 
      
      

      

 
 

 
 

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

(semnătura autorizata) 
 



  

 

 

 

 

 

LISTA 

utilajelor care s-au constituit drept garantii in cadrul unor raporturi juridice  
ale ofertantului 

(contracte de imprumut sau alte contracte / operatiuni / raporturi juridice) 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/ 

instalatie 

U.M. Denumire beneficiar in favoarea caruia 
s-a constituit garanția 

Perioada* 

     
     

 
 
*) Se va preciza data de incepere si de finalizare a raportului juridic in baza caruia utilajul / 
echipamentul / instalatia a fost constituit(a) drept garanţie. 

 
 
 

 

 

 

 

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

(semnătura autorizata) 
 

 
Formular nr. 12I 

OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 
(denumirea/numele) 

 
 

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

 
  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 
tabelul de mai jos sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.............................................................  

                                                                                                                                                    (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 



  

cu privire la orice aspect tehnic şi  financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………….. 

                     (se precizează data expirării  perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 

 2007 
 

2008 2009 

Personal 
angajat 
Total 

   

Din care pe 
calificari 

 
 
 
 
 
 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

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

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

 
 

FORMULAR NR.13 
OPERATOR ECONOMIC:                                                                  
________________________ 

 
 

DECLARATIE 
 

 
 Subsemnatul __________________________________, directorul general al societăţii comerciale, declar 
pe propria răspundere ca pentru investiţia: _______________________________ 
voi folosi următorul personal de specialitate ( sefi santier, responsabili tehnici, alti angajati de 
specialitate ) :  

 

Nr 
Crt. 

Funcţia Numele şi prenumele 

Studiile de specialitate 

Vechimea în 
specialitate 

(ani) 

Numărul de lucrări 
similare, executate în 
calitate de conducător 

sau specialist  

0 1 2 3 4 



  

1     

2     

3     

4     

 
 

 

Data completării: ……………… 

 

 

 

 

 

N O T Ă: 
- pentru responsabilul tehnic cu execuţia se va preciza domeniul pentru care este atestat. 
- Pentru fiecare persoană propusă se prezintă Curriculum Vitae. 

 

 

 

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

(semnătură autorizată) 
 
 
 

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE 
 

Subsemnatul, ………………. , declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea 

excluderii din procedura a ofertantului  ……………………………..   

si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice ca sunt angajat al ofertantului 

conform contract de munca nr............................ din data.................................../sunt 

colaborator al ofertantului conform contractului de prestari servicii nr. ………….. .   

  Sunt de acord sa particip la procedura de atribuire a contractului  

organizata de …………………. .  

Declar ca sunt dispus si doresc sa lucrez pe postul :  ……….. , pentru care CV-ul 

meu a fost inclus in oferta, in eventualitatea ca oferta este castigatoare, pe toata 

perioada pana la finalizarea contractului.  

  Confirm faptul ca nu sunt angajat in alt proiect pe o poziţie care sa-mi solicite 

serviciile in perioada mai sus menţionata.  



  

Prin aceasta declaraţie, înţeleg că mă oblig sa nu mă prezint în calitate de ofertant 

pentru altă companie care depune ofertă pentru acest proiect. Înţeleg faptul că 

nerespectarea acestui lucru va conduce la excluderea mea şi a ofertei din această 

procedura si poate conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii si 

contracte . 

Subsemnatul, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare 

detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii 

si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt 

pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale prin falsul in declaratii.  

 

Numele si prenumele : ……………………….. 

 

Semnatura  

 

Data : ………… 

 

 

 

 
 
 

Formularul nr. 12 K 
 

CURRICULUM  VITAE 
 
            
            Pozitia propusa in  contract:  
      
     1. Nume de familie:  
     2. Prenume:  
     3.       Data  nasterii:   
     4.  Naţionalitate: 
     5.       Starea civilă:  
 Adresa (telefon/fax/e-mail):  
     6.    Studii :  

 
Instituţia de învăţământ:  
Data:   
Diplomă:  
 
     7.  Limbi străine : indicati competenta pe o scara de la 1la 5(1-excelent,5-satisfacator)  
 



  

Limba Nivel Pasiv Vorbit Scris 
     
     

       8.   Membru al unor asociații profesionale :  

       9.   Alte calificari: (ex. Cunoştinţe de operare computer, etc.):  

     10.   Funcția  actuala :    
     11.   Experiența in firma(ani) :  
     12.  Calificari cheie:(Relevante pentru proiect)  
     13.  Experiența specifica in regiune : 
             

Tara    Data : de la-pina la  
                                              
 

   14.  Experienţă profesională:  
 
 Data: din (luna/anul) la (luna/anul)  

 Locul  
 Compania/Instituţia  
 Funcţia deţinută  
 Descrierea activităţii  
         
       15.  Alte  informații relevante(publicatii,participare la seminarii si referinte) : 
       16. Recomandări:  
 
Declar ca sunt angajat si disponibil pentru obiectivul de investiții___________________________________ 

 
 
                                                                      

       Intocmit                                                                                      Autorizat de ofertant 
       Nume/Prenume                                                                       Nume/Prenume                                                                          
       Semnătura                                                                                 Semnătura 
       Data:                                                                                             Data: 

 
FORMULAR NR. 20 

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

 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE  
REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 
 

Subsemnatul, ....................................., reprezentant împuternicit al (denumirea/numele şi 

sediul/adresa ofertantului) .........................................., declar pe propria răspundere că mă angajez să 

prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii 

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România. 



  

 De asemenea declar pe propria răspundere că la eleborarea ofertei am ţinut cont de 

obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru 

îndeplinirea acestor obilgaţii. 

 
 
 
 
Data completarii …………………  
 
 
 
 
 
 
     
 
         Ofertant,  
         ………….. 
         (semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular nr. 12G 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al..........................................................,     
                                                     (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

                                            



  

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

  
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
subcontractant 

Partea/părţile din contract ce 
urmează a fi subcontractante 

Acord subcontractor cu 
 specimen de semnătură 

    
    
    
             

   
                                                                                                                                                                                                              

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

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul 21 
 

ACORD DE SUBCONTRACTARE  
 

Nr. ... din ...........                                                                                                           Nr. ... din ................  
SC .............................                                                                                                       SC .................................. 
 
 La contractul de achiziţie publica nr. .... / ................ incheiat intre ............................. si SC 
................................... privind „............................................................................”.  
 
1. Parti contractante: 
 Acest contract este incheiat intre SC ........................, CUI .................., RO .............., J...../....../..........., cu 
sediul ........................, str. ..........................., nr. ....., cp.................., tel. ................., fax ......................, judetul ............., 
reprezentata prin .......................-................, denumita in cele ce urmează contractant general 
si 
SC ....................., CUI ................, RO .................., J..../......./..........., cu sediul .....................str. ............................, nr ....., cp 
............, tel ................, fax ................, judetul ................., reprezentata prin ...................-....................., denumit in 
cele ce urmează subcontractant. 
 



  

2. Obiectivul contractului: 
Art.1. Lucrările/serviciile care fac obiectul prezentului contract sunt: 
........................................................................................................................................... 
Art.2. Valoarea lucrărilor/serviciilor este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
........................................................................................................................................... 
Art. 3. Contractantul general va plati subcontractantului următoarele sume: 
- lunar, in termen de ..... zile de la primirea de către contractantul general a facturii intocmite de 

subcontractant, contravaloarea lucrărilor/serviciilor executate in perioada respectiva; 
- plata lucrărilor/serviciilor se va face in limita asigurarii finantarii lucrărilor/serviciilor de către 

Comuna ......................... Agentia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.  
Art.4.Durata de prestare a lucrărilor/serviciilor este in conformitate cu contractul, esalonata 
conform graficului anexa la contract. 
Art.5.Durata garanţiei de buna execuţie este de ..... luni si incepe de la data semnării procesului 
verbal incheiat la terminarea lucrărilor/serviciilor. 
Art.6. Contractantul general va preda subcontractantului documentaţia completa verificata cu 
dispozitiile legale.  
3. Alte dispozitii:    
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a lucrărilor/serviciilor si neîncadrarea din vina 
subcontractantului, in durata de prestare a lucrărilor/serviciilor angajata de contractantul general in 
fata beneficiarului, subcontractantul va plaţi penalitati de .... % pe zi intarziere din valoarea 
lucrărilor/serviciilor nerealizate la termen. 
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la Art. 3 contractantul general va plaţi penalitati 
de ..... % pe zi intarziere din suma datorata. 
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleași obligaţii si responsabilitati pe 
care contractantul le are fata de investitor conform contractului „.......................................................................”.  
Art.9. Neintelegerile dintre parţi se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, 
litigiile se vor solutiona pe cale legala.  
 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
Contractant,                                                                                Subcontractant, 
SC ........................                                                                            SC ........................ 
Conducatorul unitatii,                                                              Conducatorul unitatii,           
 
 
 
 

Formular nr. 22 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________                                                                         Inregistrat la sediul   Primariei 
                                                                                                                                     Comuna PADURENI,  

                                                                                                                                                       jud. Vaslui 
Nr.........../....................             

 

 

DECLARATIE VIZITA AMPLASAMENT 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................, in calitate de  

                                                                                              (denumire si adresa ofertant) 

potential ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie 
publica si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice ca: 



  

1. Am vizitat amplasamentul in scopul de a evalua pe propria răspundere, cheltuiala si risc, 
elementele necesare pentru pregătirea Ofertei, semnarea contractului si executarea 
serviciilor. 

2. Am luat la cunostinta de toate aspectele fizice ale amplasamentului. 
3. Orice intrebari vor fi adresate in scris Autoritatii Contractante in termenul de clarificări. 

 
 
 
 
 

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

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMULAR NR. 10 

Operator economic 
___________________ 
(denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

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

 
Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

_________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm 
_______________________ (denumirea lucrării), pentru suma de __________________________________ (suma în 
litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă taxa 
pe valoarea adăugată în valoare de _______________________________________________ (suma în litere şi în 
cifre). 

Termenul de executie este de: 



  

 ….. luni pentru serviciile de proiectare. 
…... luni pentru lucrarile de executie. 
 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem 

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

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în 
litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/ luna/ anul), şi ea va rămâne 
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizăm că: 
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
|_| nu depunem ofertă alternativă. 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 

câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 
 

Data _______/_______/_________ 
__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele ___________________________ (denumirea/numele operatorului economic) 



  

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ 

 

1.Valoarea maxima a lucrărilor executate de 
subcontractanţi  

.......................... (% din preţul total 
ofertat)  

2. Garanţia de buna execuţie va fi constituita sub forma: 
in cuantum de:  

..............................(% din preţul total 
ofertat)  

3. Perioada de garanţie de buna execuţie  .............. luni calendaristice  

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii 
ordinului de începere a lucrărilor pana la data începerii 
execuţiei)  

.............. zile calendaristice  

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

.............. zile calendaristice  

6. Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare si 
la termenul final de execuţie  

......... (% din valoarea care trebuia 
sa fie realizata)  

7. Limita maxima a penalizărilor  .............. (% din preţul total ofertat)  

8. Limita minima a asigurărilor  .............. (% din preţul total ofertat)  

9. Perioada medie de remediere a defectelor  .............. zile calendaristice  

10. Limita maxima a reţinerilor din situaţiile de plata 
lunare (garanţii, avansuri etc.)  

.........(% din situaţiile de plata 
lunare)  

 

 

 

Ofertant,  

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

(semnătura autorizată) 



  

 
Formular 1 

 

 

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

(denumirea/numele) 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
nr. ....... /........... 

 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

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

Ca urmare a invitaţiei de participare nr .... din ......................................................... (ziua/luna/anul), 
prin care suntem invitaţi să prezentăm ofertă în scopul atribuirii contractului 
..................................................... (denumirea contractului de achiziţie publică), 
noi .............................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 
 
1. Documentul .......................................... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru 
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei; 
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ... copii: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
Data completării ................................  
Cu stimă, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic 
................................................ 
(semnătura autorizată) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                       Formular 23 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 
…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin 
…...................................……………………………………………, în calitate de 
………………...........................................………………………………, împuternicim prin prezenta pe 
………………………………............………………, domiciliat în ……………..........………………… 
…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP 
…….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de 
……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, în scopul 
încheierii acordului – cadru având ca obiect 
……………………………………...............................................……………… - autoritate contractantă 
…………………………………………………………………… . 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 

prezenta procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 

desfăşurării procedurii. 
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei 
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  

 
    Data Denumirea mandantului 
 

 S.C. …………………………… 
  

                                                                                reprezentată legal prin 
                                                             ___________________________ 

 (Nume, prenume) 
  

___________________________ 
 (Funcţie)  

 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila 
 
Imputernicit: .............................................................. 
 
 
Semnatura: .............................................................. 

 
 
 
 
 



  

 
    INSTITUTIA                                                                                                                                      FORMULAR NR. 2 
____________ 
(denumirea) 
 

 
 

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

 
 

Către ____________________________________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 
 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului 

_______________________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie publică), noi 

__________________________________________ (denumirea băncii), având sediul înregistrat la 

_______________________________________________________________ (adresa), ne obligăm faţă de 

_____________________________________________ (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de 

__________________________________ (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă 

obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să 

specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre 

situaţiile următoare: 

a) ofertantul ______________________________________________________________ (denumirea/numele) şi-a 

retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________________________________________ 

(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________________________________________ 

(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate 

a ofertei. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _____________________. 

 

 
 

Parafată de Institutia ______________ în ziua _____ luna _______ anul ________. 
 

(semnătură autorizată) 
 



  

 

FORMULAR Nr. 3 
 

DECLARAŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
I. Date de identificare a întreprinderii 
Denumirea întreprinderii   _____________________________________ 
Adresa sediului social   _____________________________________ 

Cod unic de înregistrare _____________________________________ 
Numele şi funcţia  _____________________________________ 

   (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 

II. Tipul întreprinderii 

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
�  Întreprindere autonomă  În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia 
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2. 
�  Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie  
�  Întreprindere legată  Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie  
 
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 

Exerciţiul financiar de referinţă2 

Numărul mediu anual de 
salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 
(mii lei/mii €) 

Active totale (mii lei/mii 
€) 

   
   

 
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul 
financiar anterior, datele financiare au 
înregistrat modificări care determină încadrarea 
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv 
micro-întreprindere, întreprindere mică, 
mijlocie sau mare). 

�   Nu 
�   Da (în acest caz se va completa şi se va 
ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul 
financiar anterior) 
 

 
Semnătura _______________________________________________ 
      (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

 
    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 
 
    Data întocmirii ........................... 
    Semnătura ................................. 

 

                                                
1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din prezenta lege 
2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă  şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în 
situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de 
afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 
 



  

FORMULAR Nr. 4 
 

 
  Nr. ________ / _____        

 
 
 

SOLICITARE  DE  CLARIFICARI 
 

  
 Către, 

 
  
Referitor la licitaţia deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 

____________________________________ – COD CPV____________, va adresăm următoarea solicitare de clarificări 
cu privire la: 
 

 
  1. ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 
 

  2.____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 

 
  3.____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 

 
Fată de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu 

privire la aspectele menţionate mai sus. 
 

 Datele noastre de contact sunt: 
 Denumirea societatii: 
 Persoana de contact: 
 Telefon: 
 Fax:  
 E-mail: 

 
 
 
Cu consideraţie,  

  
 

Ofertant, 
………………………………. 

(semnătura autorizată) 



  

   Formular 5                                                                                                                               
 
 

 

      INSTITUTIE  
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

               SCRISOARE DE GARANŢIE 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 ______% 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 prevăzute 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) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                          Formular F6 
 

OBIECTIV 
............................. 
(denumirea) 

 
GRAFICUL GENERAL de realizare a investiţiei publice 

 

Anul 1 ... Anul 
n 

Luna 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectului 

1 2 3 ... n 

I Organizare de şantier           

1 Obiect 01 
Categoria de lucrări: 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

          

2 Obiect 02 
Categoria de lucrări: 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

          

... Obiect... 
Categoria de lucrări: 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

          

              

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

 
  
 
Operator economic,      
(semnătura )  
 
Notă :  

Graficul de execuţie al întregii lucrări se va detalia fizic si valoric , cu obligativitatea încadrării in 
termenul limită de  12 luni calendaristice . De asemenea detalierea se va face ţinând cont de :  

                 - categoriile si volumul de lucrări , etapizarea tehnologică si simultaneitatea execuţiei unor 
faze ; 
                 - aprovizionarea optimă cu materiale aferente ; 
                 - asigurarea cu forţa de munca necesară specializată ; 
                 - asigurarea cu utilajele si echipamentele de execuţie necesare;     
 
 
 
 

 

 
 

 



  

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                     formular F1 
........................................... 
(denumirea) 

 
 

    

  OBIECTIV 
............................. 
(denumirea) 

 
 

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv 
 

Valoarea 
cheltuielilor/obiect, 

exclusiv TVA 

Din care C+M Nr. 
crt. 

Nr. cap./ 
subcap. 

deviz 
general 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Mii lei Mii euro*) Mii lei Mii 
euro*) 

0 1 2 3 4 5 6 

1 1.2      

2 1.3      

3 2      

5 3.3      

6 4      

7 5.1      

total valoare (exclusiv TVA): ...mii lei ...mii 
euro*) 

....mii lei ...mii 
euro*) 

Taxa pe valoarea adăugată ....mii lei ....mii lei 

total valoare (inclusiv TVA): ....mii lei ....mii lei 
 
 

Ofertant, 
………………………………. 

(semnătura autorizată) 
 
Nota: Formularul se adaptează funcţie de obiectele din caietul de sarcini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



  

OPERATOR ECONOMIC                                                                   
...........................................                                                                                                                                                                                       
(denumirea) 

      
  OBIECTIV 

............................. 
(denumirea) 

Formularul F2 

CENTRALIZATORUL pe categorii de lucrări, pe obiecte 
 

             Devizul-ofertă al obiectului ........... 
 

Valoarea, exclusiv TVA Nr. 
crt. 

Nr. cap./ 
subcap 

deviz pe 
obiect 

Cheltuieli pe categoria de lucrări 

Mii lei Mii euro*) 

0 1 2 3 4 

1 I Lucrări de construcţii     

2 1 Terasamente     

3 2 Construcţii     

4 3 Izolaţii     

5 4 Instalaţii electrice     

6 5 Instalaţii sanitare     

7 6 Instalaţii de încălzire,...................     

8 7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale     

9 8 Instalaţii de comunicaţii     

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

    Total I     

... II Montaj utilaje şi echipamente tehnologice     

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

    Total II     

... III Procurare     

........ ........ Utilaje şi echipamente tehnologice     

........ ........ Utilaje şi echipamente de transport     

........ ........ Dotări     

    Total III     

total valoare (exclusiv TVA): ..... mii lei ....mii euro*) 

Taxa pe valoarea adăugată ..... mii lei - 

TOTAL VALOARE: ..... mii lei - 

   

Cursul de referinţă = 3,733 lei la data de 29.02.2008 
 

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

(semnătură autorizată) 
 

 
Nota: Formularul se adaptează funcţie de obiectele din caietul de sarcini. 



  

OPERATOR ECONOMIC                                                                                   
...........................................                                                                                                                                                                                       
(denumirea) 
 

    Formular F4 
  OBIECTIV 

............................. 
(denumirea) 

 

LISTA cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări 

Nr. 
crt. 

Denumirea U.M. Preţul 
unitar 
- lei/U. 

M.- 

Valoarea 
(exclusiv 

TVA) 
-mii lei - 

(3x4) 

Furnizorul 
(denumire, 

adresă, 
telefon, 

fax) 

Fişa tehnică ataşată 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Obiect 01           

  a)......................         Fisa tehnică nr. ........... 

  b)......................         Fisa tehnică nr. ............ 

  ......................         Fisa tehnică nr. ............ 

2 Obiect 02           

  a)......................         Fisa tehnică nr. .......... 

  b).....................         Fisa tehnică nr. .......... 

  ......................         Fisa tehnică nr. .......... 

... ......................         Fisa tehnică nr. .......... 

Mii lei: TOTAL: 

Euro*): 

 

  Operator economic  
..................... 

(semnătură autorizată) 
 
 
 
Nota: Formularul se adaptează funcţie de obiectele din caietul de sarcini. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor 
calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul materialelor care provin din import, valoarea 
acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane 
vamale etc); 
cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei 
muncitorilor direct productivi; 
U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată 
din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător 
funcţionării; 
cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind: 
a)valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la 
producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de la depozitul intermediar la locul de 
punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor 
transporturi; 
b)valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur; 
c)valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole 
distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări). 
2.Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea 
tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe care intenţionează să le pună la 
dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de 
livrare. 
Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în 
valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor, 
3.Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru 
executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 

Antet/contestator 
…………………………. 
 
 

 
 
 
 

CONTESTAŢIE 
 
 
 
Subscrisa ………………………….cu sediul în…………………cod unic de 
înregistrare…………………………reprezentată legal prin…………………………………în calitate de 
ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ……….organizată de autoritatea 
contractantă ……………………………..având sediul în…………………………….. 
Contest decizia autorităţii contractante………………………………………pe care o consider nelegală. 
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt : 

- în fapt………………………………………….. 
- în drept :………………………………………. 
În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă ; 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Semnătura/ştampila  
                                                           reprezentat legal 

                                                           (nume/prenume în clar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Formular 15 
 
OPERATOR ECONOMIC 
 
 ................................................. 
 
 
 

DECLARAŢIE / ANGAJAMENT PRIVIND TERMENUL DE REALIZARE AL 
CONTRACTULUI  

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... , declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, urmatoarele :  

      Ne angajam sa indeplinim contractul de achizitie publica : 

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

.... 

In termen de .............. luni si ............. zile  calendaristice de la data intrarii in vigoare a 

contractului .  

Termenul de executie declarat este format din :  

1. ............ zile calendaristice necesare finalizarii serviciilor de proiectare ( exceptind asistenta tehnica a 

proiectantului care se acorda pe toata perioada de executie )  

2. ............ luni calendaristice necesare executiei lucrarilor ce fac obiectul contractului.   

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ......................................  

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

 

 

Operator economic,   

………… ……………….  

(semnatura autorizat ă )  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



  

Formular 16 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
 
 ................................................. 
 
 
 
 
 

DECLARA ŢIE PRIVIND PERIOADA DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE   
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... , declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, urmatoarele :  

      Pentru indeplinirea contractului de achizitie publica : 

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

.... 

ne angajam sa acordam garantia de buna executie a lucrarii pentru o perioada de ..............  ( in 
cifre si litere ) luni calendaristice de la data procesului verbal incheiat la terminarea lucrarilor.  

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ......................................  

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

 

 

Operator economic,   

………… ……………….  

(semnatura autorizat ă )  

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

 

 



  

FORMULARUL nr. 17 

OPERATOR ECONOMIC 
 

DETALIEREA COSTURILOR PENTRU ACHIZITII DE SERVICII  
 

Titlul contractului: Număr zile 
lucrătoare 
(estimat) 

Tarif lei /zi 
lucrătoare 

Suma / lei 

Plăţi,  inclusiv cheltuielile de regie    
Experţi cheie pe termen lung (daca este 
cazul )       
- expert cheie conducător (sef proiect – expert 
cheie 1)  
- expert cheie 2   
Experţi cheie pe termen scurt (daca este 
cazul )       
- expert cheie conducător (sef proiect – expert 
cheie 1)   
- expert cheie 2  
- alt personal care participa la elaborarea 
serviciilor de proiectare (prezentat in 
structura/functii/atributii si pe categorii de 
lucrari elaborate)   
Total contract,  inclusiv cheltuieli de regie, 
din care :   
3.1.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii…………….. 
3.1.4. Cheltuieli de proiectare toate fazele……………………….,  
din care: 
Proiect tehnic……………………………………………………. 
Caiete de sarcini…………………………………………………. 
Detalii de executie ………………………………………………. 

3.1.7 Asistenţă tehnică din partea proiectantului……………… 

Nume/Prenume/Data/Semnatura  
  
 

Nota: Toate tarifele trebuie sa cuprinda si sa detalieze: 
-  Remuneratia expertilor cheie si a restului de personal, pe zi lucratoare, in functie de responsabilitatile pe 
care le au in cadrul proiectului. 
- Numarul zilelor lucratoare pentru fiecare persoana care participa le elaborarea proiectului (prezentate intr-o 
anexa la prezenta) 

- Activitatile la care participa fiecare persoana din cadrul proiectului (prezentate intr-o anexa la prezenta) 
-  Cheltuieli administrative cum ar fi: deplasari, cazare,  diurna, asigurari medicale, si altele, prezentate 
detaliat 
-  Limitele pentru cheltuieli de regie, beneficii si alte cheltuieli legale  
-  Deplasarile pe distante mari trebuie sa se faca la clasa a - II - a 
-  Diurnele trebuie sa se incadreze in prevederile legale 
- Nu sunt eligibile cheltuielile pentru dotarea cu logistica a firmei de proiectare (calculatoare, mijloace de 
transport, diverse mijloace fixe ce nu sunt in legatura cu proiectul sau care nu sunt eligibile prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala  conform fiselor tehnice ale masurilor.) 
             
Data completarii :  
 
Numele si prenumele:  
Functia:  
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:  
 
Semnatura .........................................Stampila  

                                                                    



  

Formular 19 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
 
 ................................................. 
 
 
 

DECLARA ŢIE PRIVIND „Perioada maxima acceptata de ofertant ca termen de plata 
privind decontarea facturilor ”    

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... , declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, urmatoarele :  

      Pentru indeplinirea contractului de achizitie publica : 

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

.... 

ne angajam sa acceptam termenul  maxim de plata privind decontarea facturilor aferente 
serviciilor si lucrarilor prevazute a fi executate in cadrul acestui contract , astfel:  

..............  ( in cifre si litere ) zile calendaristice de la data insusirii facturilor de catre autoritatea 

contractanta .  

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ......................................  sau pe toata perioada de 

valabilitate a contractului de achizitie publica, in cazul in care oferta noastra va fi desemnata cistigatoare.  

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

 

 

Operator economic,   

………… ……………….  

(semnatura autorizat ă )  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

FORMULAR 21 
OPERATOR ECONOMIC 
........................................... 
(denumirea/ numele) 
 
 

CERTIFICAT 
de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 
 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ................., 
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în 
calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificăm prin 
prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.  
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:  
 1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  
 2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în 
condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;  
 3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să 
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  
 4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau 
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în 
cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de 
participare;  
 5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare 
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  
 6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea 
ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu 
la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura 
lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;  
 7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea 
ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  
 8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  
 
 
 
Ofertant,          Data  
........................  
 
Reprezentant/Reprezentanţi legali  

(semnături) 



  

 

 


