
FORMULARE 

 

 

                         

 

 

 

 

Formularul nr.  1 - Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozițiile art. 180 din 

O.U.G  nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare (eligib il ita tea);  

Formularul nr.  2 - Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din 

O.U.G  nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;  

Formularul nr.  3 - Declaraţie pe propria răspundere pr ivind neîncadrarea în s ituaţi i l e 

prevăzute la  ar t . 69 1  (evitar ea conflictu lu i de inter ese) din O UG nr .  34/2006,  cu  

modif icăr ile şi completăr i le u lter ioare;  

Formularul nr.  4  - Cer t if icat  de par tic ipare la  l ic ita ţ ie cu ofer tă  independentă în 

conformitate cu preveder ile Ordinulu i ANRMAP nr .  314/2010 pr ivind punerea în aplicar e 

a  cer t if icatu lu i de participare la  l ic ita ţ i i cu ofer tă  independent ă ;  

Formularul nr. 5 - Declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de 

conducere în ultimii 3 ani; 

Formularul nr.  6 - CV-uri din care să rezulte că ofertantul dispune de  personal calificat  în măsură să 

îndeplinească activităţile  prevăzute în caietul de sarcini;  

Formularul nr.  7 - Declaraţie  de disponibilitate;  

Formularul nr.  8 –  Fișa de experiență similară; 

Formularul nr.  9 -  Declaraţie pr ivind  personalul  t ehnic de specialita te de care se dispune 

sau al cărui anga jament de par tic ipare a  fost  obţinut de cătr e ofer tant,  responsabil de 

îndeplinir ea contractulu i de servicii ;  

Formularul nr.  10  - Lista  pr incipalelor  serv icii pr estate în u lt imii 3 ani ;  

Formularul nr.  11 - Lista/Declaraţie privind subcontractanţii (dacă este cazul);  

Formularul nr.  12 -  Declarație pr ivind respectarea obligaț i ilor  refer itoare la  condiț i il e  

de muncă și protecț ia  muncii;  

Formularul nr.  13 -  Formular  de ofer tă;  

Formularul nr.  14 - Scrisoare de îna intare;  

Formularul nr.  15 - Declaraţie pr ivind încadrarea întrepr inder ii în categor ia  

într epr inder ilor  mici ş i mijlocii (dacă este cazul) ;  

Formularul nr.  16 - Calcul pentru într epr inder ile par tenere s au legate (dacă este cazul).  

 

 

 

 

 

 



 

Formularul nr. 1 

 

 
 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  
cont trezorerie) 

 

 

 

 

  DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

Subsemnatul/a, ......................................................, reprezentant împuternicit al 

....................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv 

în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea 

la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.  

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

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

 
 

 

Data completării ......................                                    Operator economic, 

                                   ................................ 
(semnătură autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr. 2 
 

Operator economic 

................................ 
(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 
 

Subsemnatul(a), _______________________________, reprezentant împuternicit al 

_______________________________________________ [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 ca urmare a hotărârii pronunţate de judecărorul-sindic; 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele 
componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România*; 

c1) în ultimii 2 ani  

[ ] mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale în totalitate; 

[ ] nu mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natură 
să producă grave prejudicii beneficiarilor contractelor; 

    (Se bifează situaţia corespunzătoare) 

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; 

e) nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul 
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

 

 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,  

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

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere 

* sau în ţara în care este stabilit .............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Formularul nr. 3 

 

 

                                                                                                                   
OPERATOR ECONOMIC  

  ____________________ 

      (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la art. 69
1
 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 

 
1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 

asociat/subcontractant/tert sustinator), la…………………………, în temeiul art.691 din OUG nr.34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere, 

sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

 nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare 
şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin  până la gradul al patrulea 

incusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 

 nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din OUG nr. 34/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Ministerului 

Mediului, Apelor  şi Pădurilor. 

2. Subsemnatul/a………………………….…. 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. 

3. 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. 

4. Subsemnatul/a 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 legătură noastră. 
 

 

 

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

      (nume şi functie persoana autorizata )    

                  ………………………………………. 
                     (semnatura persoană autorizata şi stampila ) 

 

 

 

 

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant și terțul susținător, dacă este cazul. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   Formularul nr. 4 

      
 
    

    OFERTANTUL 

__________________ 
  (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAȚIA: 

 

„Certificat de participare la licitație cu oferta independenta 

pentru contractul ………….“ 

 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..............................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai........................, 

intreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de MMAP 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 aceleiasi 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 acestia; 
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 

priveste 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, un au legătură cu obiectul 
respectivei proceduri; 

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 

priveste 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. 

 

Data: Ofertant, 
 

Reprezentant/Reprezentanţi legali 

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

(semnături) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Formularul nr. 5 
 

 

Declaraţie 

referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 

ani   

  
 

1. Subsemnatul/a, reprezentant împuternicit al __________________________________________,  

                                                (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

  
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în 

tabelul de mai jos sunt reale. 

 
2. Subsemnatul/a declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 

documentelor care insotesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 

 

3. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante 
______________________________________________  

                (denumirea şi adresa autoritatii contractante) 

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

 

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 

___________________________________________________ . 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

      

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Personal angajat    

Din care 

personal de 
conducere 

   

 

 

 
 

 

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

            Ofertant, 

                                                                                                         (semnătura autorizată) 

  



Formularul nr.  6 
 

Curriculum vitae 

Model de Curriculum Vitae   | <numele aplicantului> 

                                            

                  *   Notă          | Înlocuiţi rubrica (numele  aplicantului cu propriul nume)       

**  Notă           | Toate textele scrise cu aceste   caractere au rol informativ şi nu   apar în CV 

   
                                           

INFORMAŢII PERSONALE           | 

    Nume                                   | (Nume, prenume) 
                                           | 

    Adresă                                | (numărul, strada, cod poştal, oraş, ţara) 

 

    Telefon                               |                                    
    Fax                                   | 

    E-mail                                 | 

                                           | 
    Naţionalitate                          | 

                                          | 

    Data naşterii                       | (ziua, luna, anul) 
                                            

 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ | (Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă,  

                                           | începând cu cea mai recentă dintre acestea                      

* 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              | 

  * Perioada (de la - până la)         | (Descrieţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de   

                                          | formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă)                                                  
|  

    * 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 a formei    | 

      de instruire/învăţământ            | 

    

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

    PERSONALE 

    dobândite în cursul vieţii şi        | 

    carierei dar care nu sunt            | 
    recunoscute neapărat printr-un      | 

    certificat sau o diplomă             | 



    
 

    Limba maternă                        | 

    Limbi străine cunoscute              | (Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent,          * 
abilitatea de a citi                | bine, satisfăcător) 

                                                             |  

 * abilitatea de a scrie               | 

 * abilitatea de a vorbi              | 
    Aptitudini şi competenţe artistice   | (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le 

    Muzică, desen, pictură, literatură   | aţi dobândit) 

    etc.                                  | 
   Aptitudini şi competenţe sociale     | (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în carele-aţi 

   Locuiţi şi munciţi cu alte persoane,  | dobândit) 

   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 cultură, | 
    sport etc.)                          | 

                                          | 

    Aptitudini şi competenţe             | (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi 
    organizatorice                                |   dobândit) De 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)  
                                                             |  

    Aptitudini şi competenţe tehnice     | (Descrieţi aceste aptitudini şi 

    (utilizare calculator, anumite       | indicaţi în ce context le-aţi 
    tipuri de echipamente, maşini etc.)  | dobândit 

                                          | 

    Permis de conducere                  | 
                                          | 

    Alte aptitudini şi competenţe       | (Descrieţi aceste aptitudini şi 

    Competenţe care nu au mai fost       | indicaţi în ce context le-aţi 

    menţionate anterior                 | dobândit) 
                                          | 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  | (Indicaţi alte informaţii utile şi 

                                                    | referinte care nu au fost mentionate de exemplu persoane  
                                          | de contact, etc) 

 

Semnătura 

 
Data 

 Formula r nrFo 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Formularul nr. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE
1
 

 

 

Subsemnatul/a, ………………….., declar că sunt de acord să particip cu ofertantul ……………………….… 
(numele/denumirea ofertantului) la derularea contractului de servicii …………………..(obiectul 

contractului).  

Declar că sunt capabil şi dispus să lucrez pentru perioada (perioadele) prevăzute pentru poziţia pentru care am 
fost propus în contract, în situaţia în care această ofertă este câştigătoare, şi anume: 

 

 

De la Până la 

  

 

 

 

 

Nume  

Semnătura  

Data  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                
1  A se completa de fiecare expert nominalizat în ofertă 



 

                                        Formularul  nr. 8 

 

 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 
 

EXPERIENȚA SIMILARĂ*) 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului: ___________________________________. 

Numărul şi data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 
Tara: ____________________. 

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: 
exprimata în  exprimata 

moneda în care               în echivalent 

s-a încheiat  euro 
contractul 

a) iniţială (la data semnării contractului):   _________             ___________  

b) finală (la data finalizării contractului):  _________             ___________ 
5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

___________________________. 

6. Serviciile  prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi 

susţine experienţa similara: 
_______________________________. 

 

Operator economic, 
…………………………….. 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

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

     (semnatura autorizată) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul nr.  9 
 

Operator economic 

................................ 
(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  

cont trezorerie) 

 

 

 

Declaraţie 

privind personalul tehnic de specialitate de care se dispune sau al cărui angajament de participare a 

fost obţinut de către ofertant, responsabil pentru îndeplinirea contractului de servicii   

  

1. Subsemnatul/a, ________________________________,  reprezentant împuternicit al 

_________________________________________________________,  
        (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în 
tabelul de mai jos sunt reale. 

 

2. Subsemnatul/a declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 

documentelor care insotesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 

declaraţie. 

 
3. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante 

______________________________________________  
            (denumirea şi adresa autoritatii contractante) 

 

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

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 

___________________________________________________ . 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

 

 Nume/Prenume Specializare Responsabilităţi 

Personal de 
specialitate 

   

    

    

 
 

 

Data completării ......................            
 Ofertant, 

(semnătura autorizata ) 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
Formularul  nr. 10 

 

 

LISTA   

principalelor servicii  prestate în ultimii 3 ani  

 

 

 

 

Contract 

 

Titlul contractului 

 

 

Numele 

prestatorului 

de servicii 

 

Ţara 

 

Valoarea 

finală totală  a 

contractului 

(RON) 

 

Proporţia 

derulată de 

ofertant (%) 

 

Calitatea 

ofertantului 
 

Numele / 

denumirea 

clientului 

 

Originea 

finanţării 
 

Date 

(început / 

sfârşit) 

 

Numele 

partenerilor, 

dacă este 

cazul 

 

         

Descrierea detaliată a serviciilor prestate de către ofertant în cadrul contractului 

         

 
 

 

             

                                                 Operator economic, 
                                                                                                                                                                         

…………………………….. 

                                                                    
(numele reprezentantului legal, în clar) 

             

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

             
                                                  (semnatura 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. 



 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                Formularul nr. 11 
 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  
cont trezorerie) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 

 

Subsemnatul/a, .............................., 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/a 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/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. 

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 

activitatea noastră. 

 

Data completării......................                         Operator economic 

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

                                                                        (semnătura autorizată) 

 

Nr. 
crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce 
urmează a fi subcontractate 

Acord subcontractor cu specimen de 
semnătură 

        

        

        

 

 

 
 

 

Data completării......................                         Operator economic 
                                                                          ................................ 

                                                                        (semnătura autorizată) 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                



 

                                                                                                                                    Formularul nr.  12 

 
 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  
cont trezorerie) 

 

 or 
 
 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR REFERITOARE 

LA CONDIȚIILE DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII 
 
 

 

Subsemnatul/a, ________________________________, reprezentant împuternicit al 
__________________________________________________, declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea 

ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii care trebuie 

asigurate pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii, pentru personalul angajat în derularea 
contractului. Totodată, mă angajez prin prezenta, că voi respecta regulile obligatorii referitoare la condițiile 

de muncă și protecția muncii, care trebuie asigurate în conformitate cu legislația în vigoare, pe parcursul 

îndeplinirii contractului de servicii pentru personalul implicat în acesta. 
Prezenta declarație este valabilă până la data de _____________________________________ . 

 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 
 

 

 
 

Data        /       / 

 
 

 

Operator economic, 

…………………………….. 
(numele reprezentantului legal, în clar) 

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

(semnatura autorizată) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formularul  nr. 13 
 

OFERTANTUL 

_______________ 
(denumirea/numele) 

 

 

FORMULAR DE OFERTA 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante şi adresa completa) 
 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestăm 

____________________________________________pentru suma    
(denumirea serviciului)                                   (se elimina optiunile neaplicabile) 

de ____________________________________LEI, reprezentand___________________LEI, la care 

       (suma în litere şi în cifre)                                        (suma în litere şi în cifre) 
se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de   ____________________LEI.   

                                                                                (suma în litere şi în cifre) 

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestăm serviciile menționate. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  30 (treizeci) zile 
___________________zile, respectiv pana la data de _____________________________, şi ea va 

  (durata în litere şi cifre)             (ziua/luna/anul) 

ramane obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Pana la incheierea şi semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract 

angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza: 
     _ 

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat 

în mod clar "alternativa"; 
     _ 

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă oferta pe care o 

puteţi primi. 

Data _____/_____/_____ 

 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru 

(numele pers autoriz)                             (  functia )                                                                

şi în numele ____________________________________. 
                      (denumirea/numele ofertantului) 

       ______________ 

          ( semnătura)



 

                                                               

 

 

Formularul nr. 14 

 

 
            Ofertant, 

________________________ 

     (denumirea/numele) 

 

                                                    

 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Catre _____________________________________________________ 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea  
contractului 

               ______________________________________ 

                  (denumirea contractului de achizitie publica) 
 

noi ___________________________ va transmitem alaturat urmatoarele: 

                 (denumirea/numele ofertantului) 
 

1.Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original: 

a). oferta; 

b). documente care insotesc oferta. 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 

 
Data completarii __.__.2016 

 

 

                                                                                               Cu stima, 
 

                                                                                      Operator economic, 

                                                                                      ________________ 
                                                                                     (semnatura autorizata) 

  

 

 

 

 



 

 

 

                                                Formularul nr. 15 

Operator economic 

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

(denumirea/numele, adresa, telefon, fax,  
cont trezorerie) 

 

 
 

 

DECLARAŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

 

I. Date de identificare a întreprinderii 

a. Denumirea întreprinderii: 

b. Adresa sediului social: 

c. Cod unic de înregistrare: 

d. Numele şi funcţia persoanei autorizate (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 Anexă. 

□ Întreprindere parteneră – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 

conform Anexei, 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, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la Declaraţie. 

 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 
1    

 

Exerciţiul financiar de referinţă 
2
 

Numărul mediu anual de 

salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 

(mii lei / mii euro) 

Active totale (mii lei / mii 

euro) 

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) 

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

Semnătura __________________________________ 

(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

 
1 -  Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea 

înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr.681/2004 

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 



 

                                                                                                                 

 

 Formularul  nr. 16 
OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

CALCULUL 

pentru întreprinderile partenere sau legate 

 

Secţiunile care trebuie incluse, după caz: 

- secţiunea A (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere 
parteneră; 

- secţiunea B (precum şi orice fişe adiţionale), dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o 

întreprindere 

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate 

Perioada de referinţă 

 Numărul mediu 

anual de salariaţi 

Cifra de afaceri 

anuală netă (mii lei 

/ mii euro) 

Active totale (mii 

lei / mii euro) 

1. Datele1 întreprinderii 

solicitante sau din situaţiile 

financiare anuale consolidate 
(se vor introduce datele din 

tabelul B1 din secţiunea B2 

   

2. Datele cumulate în mod 

proporţional ale tuturor 
întreprinderilor partenere, dacă 

este cazul (se vor introduce 

datele din secţiunea A) 

   

3. Datele cumulate ale tuturor 
întreprinderilor legate (dacă 

există) dacă nu au fost deja 

incluse prin consolidare la pct. 
1 din acest tabel (se vor 

introduce datele din tabelul B2 

din secţiunea B). 

   

TOTAL    

 

1 -  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 

2 - Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor 
financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare 

anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea 

este inclusă. Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru 

a se stabili categoria întreprinderii" din Declaraţie. 

 

 


