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SECŢIUNEA

FORMULARE

Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a
documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi
corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod
corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.
Modelele cuprinse în această secţiune se referă la:
Documente de înscriere
Documente de calificare
Propunere financiară
Alte documente
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DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE
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FORMULAR 1

CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ
Nr. ......../....................

1. Denumirea completă a ofertantului ................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi, precum şi leaderul de
asociaţie)
2. Sediul ofertantului (adresa completă) …………………………………………………….………
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
telefon …………………………………..………… fax …………………………….…..………………
3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de înregistrare)
………………………………………………………………………………………………

4. Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă
………………………………………………………………………...……………………………………….……………….
………………………………………………………………………...……………………………………….……………….
5. Garanţia de participare la procedură a fost constituită în favoarea autorităţii contractante, în data de
………………………, astfel:
- Scrisoare de garanţie bancară/instrument de garantare  nr. ……………………….…..…… emisă de
…………………………………………………………………………..…………………………

- OP……………………………………………………………………………………………….
6. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură ……………………………..
……………… ………………………………………………………..…………………….……………
7.     Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire, ca, în cazul atribuirii contractului:
a) să încheiem, cu autoritatea contractanta contractul de achiziţie, conform prevederilor legale, la invitaţia autorităţii
contractante, dar fără a depăşi termenul de valabilitate a ofertei şi să constituim garanţia de bună execuţie a contractului
conform prevederilor Documentaţiei de atribuire .
Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre angajamentele asumate prin participarea la procedură,
vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului vom pierde garanţia de participare constituită.

8.        Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi
autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru
realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.

9. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente procedurii şi
suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.

10.  Cererea a fost inregistrata la sediul …………….. sub nr…………….. din data de ……………  ora  ………….

___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR 2

Subscrisa .................................................................................................... cu sediul in
............................................................................................ telefon ..............................., fax ......................................, numar de
inregistrare in Registrul Comertului .................................. CIF ............................., cont bancar ................................................
deschis la .................................................................. .
Societatea ....................................................................................................., notifica autoritatea contractanta
……………………………………………………prin prezenta, intentia de a participa la procedura de atribuire avand ca obiect
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...............

___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR 3
Nr inregistrare............

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ………………………….....................………………………………………………………….., cu sediul în
…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub
nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin
…...................................…………………………………………, în calitate ...………………………....………, 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 în scopul atribuirii contractului de
„……………………………………………………………” 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 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)
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FORMULARE
PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA

ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
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ANEXA NR. 1
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 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)

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 ....................................                                Nume, prenume....................................
Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................…………

 ___________
1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 27/2006.
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.
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ANEXA NR. 2

Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

 Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
- secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

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)

Total active
(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 cumulate1 în mod proporţional ale
tuturor întreprinderilor partenere, dacă este
cazul (se vor introduce datele din secţiunea
A)
3. Datele cumulate ale tuturor
întreprinderilor legate1 (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

Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria
întreprinderii" din Anexa nr.1.
Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume....................................
Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................…………

 ___________
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.
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FIŞA DE PARTENERIAT
1. Date de identificare a întreprinderii

   Denumirea întreprinderii
  …………………………………………………………………………………………………………….………
   Adresa sediului social
  ……………………………………………………………………………………………………….……………
   Codul unic de înregistrare
  ……………………………………………………………………………………………………………………
   Numele, prenumele şi funcţia
  ……………………………………………………………………………………………………………………

 ( preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprinderea legată
Perioada de referinţă

Numărul mediu anual  de
salariaţi3

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

Active totale
(mii lei/mii Euro)

Total
NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se
adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din
conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă
este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proporţional
a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se
stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
……………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

 Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al
întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la
care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1.

 Tabelul de parteneriat - A.2.

Procent Numărul mediu anual de
salariaţi

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

Active totale5

(mii lei/mii Euro)
Valoare rezultată în urma
aplicării celui mai mare procent la
datele introduse în tabelul de la
pct.1.

 Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume....................................
Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................…………

 ___________
3 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin

cumularea datelor de la întreprinderile legate.
4 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta

trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
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Secţiunea A

ÎNTREPRINDERI PARTENERE

 Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere
parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au
fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de
parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare şi date financiare preliminare
Tabelul A.1.

Întreprinderea parteneră - Date de identificare

Numele sau
denumirea
întreprinderii

Adresa
sediului
social

Cod unic de
înregistrare

Numele şi
prenumele
preşedintelui
consiliului de
administraţie,
directorului
general sau
echivalent

Numărul
mediu anual
de salariaţi

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

Active
totale (mii
lei/mii Euro)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Total:

NOTĂ:
 Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu

care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
 Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere

sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
 Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la

care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în
care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este
necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile
financiare anuale consolidate.

Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume....................................
Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................…………
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Secţiunea B

 ÎNTREPRINDERI LEGATE

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi
mijlocii:
 Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare

anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
 Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu

sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
 NOTĂ:
 Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale

acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi
partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6.

2. Metode de calcul pentru fiecare caz
 Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

 Tabelul B.1.
Numărul mediu anual de
salariaţi7

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

Active totale (mii lei/mii
Euro)

Total

 Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de
întreprinderi partenere sau legate".

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

Întreprinderea
legată(denumire/date de
identificare)

Adresa sediului social Cod unic de înregistrare

Numele şi prenumele
preşedintelui consiliului
de administraţie,
directorului general sau
echivalent

A.
B.
C.
D.
E.

 NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale
consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de
parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

___________
6 Definiţia întreprinderii legate din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 27/2006..
7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin

cumularea datelor de la întreprinderile legate.
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   Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă
privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate,
prin completarea tabelului B2 de mai jos.

 Tabelul B.2.
Întreprinderea numărul: Numărul mediu anual de

salariaţi
Cifra de afaceri anuală
netă (mii lei/mii Euro)

Active totale (mii lei/mii
Euro)

1.*)
2.*)
3.*)
4.*)
5.*)
Total

 NOTĂ
 Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de

întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

Data întocmirii ....................................  Nume, prenume....................................
Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................…………

 ___________
*) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
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FIŞA

privind legătura dintre întreprinderi nr. ............ din tabelul B.2., secţiunea B
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

1. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii

   ……………………………………………………………………………………………………
   Adresa sediului social
   ……………………………………………………………………………………………………
   Codul unic de înregistrare

……………………………………………………………………………………………………
   Numele, prenumele şi funcţia
   ……………………………………………………………………………………………………

(preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprindere

Perioada de referinţă
Numărul mediu anual de
salariaţi7

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

Active totale(mii lei/mii
Euro)

Total

Datele trebuie introduse în tabelul B.2. din Secţiunea B.

 NOTĂ:
 Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date

aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale
întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja
incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

 Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă.
Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume....................................
Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................…………

 ___________
7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul

se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
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DOCUMENTE DE CALIFICARE



16

FORMULAR A

OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al
........................................................................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresă 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 prevazută la art. 180 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, 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 ofertă individuală şi o alta 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 ......................

___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
(Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR B

OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)

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

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al
....................................................................................................................................................................., (denumirea/numele
si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura pentru achiziţia serviciilor de
„.............................................................................” de către autoritatea contractanta declar pe proprie răspundere că
operatorul economic pe care il reprezint:
nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
si-a  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 societatea este
stabilită

 DA  NU
  si-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani sau nu este in situatia de a isi fi
indeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile acestuia, fapt care a produs sau este de natură să
producă grave prejudicii beneficiarilor sai;
nu a 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.
nu prezintă informaţii false sau nu prezintă 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 înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care
dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei
penale privind falsul în declaraţii.
sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

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

___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
(Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)
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Formular B13

PRESTATORUL
________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a).................................................................................... [se inserează numele operatorului economic-persoană
juridică], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 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 elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de
muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse în tarifele zilnice ale experţilor,
astfel cum acestea sunt indicate în preţul contractului conform propunerii financiare.

Prestator,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
_____________________
(semnătura autorizată)
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FORMULAR R

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situatia preVazuta la art. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic persoana juridica], în
calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, participant la procedura pentru achizitia
serviciilor de „.............................................................” la data de ...................., organizata de autoritatea contractanta declar
pe proprie raspundere ca: nu am membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si
/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusive sau care se afla în
relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, actualizata, cu persoane care detin
functii de decizie în cadrul autoirtatii contractante
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei
penale privind falsul în declaratii.

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizata )
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FORMULAR B2

OPERATOR ECONOMIC
……………………………
(denumire)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumire:
2. Cod fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: …………………………
Fax: …………………………
E-mail: …………………………
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:
   (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii:
   (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:
Anul Curs euro

mediu anual
BNR

Cifra de afaceri anuală
(la 31.12)
- lei -

Cifra de afaceri anuală
(la 31.12)
- echivalent euro -

1.2009
2.2010
3.2011
Medie anuală:

Data completării: ……………
___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
 (Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR  C3

OPERATOR  ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTE DE PRESTARI SERVICII DIN ULTIMII 3 ANI

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

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii 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)

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

___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
(Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)
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___________________________
 (Nume, prenume)

___________________________
(Funcţie)

___________________________
 (Semnătura autorizată şi ştampila)
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor.

Nr.
Crt.

Obiectul contractului Codul CPV Denumirea/numele
beneficiarului/
clientului Adresa

Calitatea
prestatorului

Preţul total al
contractului

Procent
%

Perioada de derulare a
contractului **)

0 1 2 2 3 4 5 7

1

2

.....



Formular D

Operator economic

_______________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant .................................................................................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals
in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica
.................................(se mentioneaza procedura), avand ca obiect......................(denumirea autoritatii
contractante), particip si depun oferta:

[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................;
 (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
 (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni mofificari in
prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a acontractului de
achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului
in achizitie publica.

4. De asemenea, 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,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentatntilor autorizati ai
.......................................................(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

                                                                                                  Operator economic,
                                                                                              .......................................
                                                                                                 (semnatura autorizata)





FORMULAR Q

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 autoritatea contractanta în calitate de autoritate contractantă, 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
(semnatura)



Formular M

Operator economic
  _____________________
     (denumirea/numele)

FISA 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
 _
4. Valoarea contractului:

exprimata in exprimata
    moneda in care      in echivalent

s-a incheiat     euro
        contractul
a) initiala (la data semnarii contractului):  _________            ___________
b) finala (la data finalizarii contractului): _________             ___________
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
___________________________.
6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine
experienta similara:................................
Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract,

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. _____/_____________



PROPUNERE FINANCIARĂ



Formular 10 c
OPERATORUL ECONOMIC
__________________
 (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către

1. Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa ………………………………………………, (denumirea/numele ofertantului)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să
prestam……………………………………………………………………………………., (denumirea serviciilor) pentru suma de
……………………………………………………………………. (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea
adăugată în valoare de ………………………... (suma în litere şi în cifre)
2. Garantia oferita este de……………………………………………………………
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata 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, prin
care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizam 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 completării: ……………
Nume, prenume: ………………………………………..
Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi
în numele …………………………………………………… ………………………………………………………………………………
(denumire ofertant).



ALTE DOCUMENTE



Formular G

Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
aprobată prin legea nr.337/2006.

Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)

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

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate
contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul
contractului/acordului-cadru)
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional
cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se
prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a
procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea
şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie
publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a
procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;



alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele
......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa
de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data
semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________
(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,
___________________

ASOCIAT 2,
___________________
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale
obiectului contractului/contractelor.


