
 
 

 
                                            Secţiunea III. 
 

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. 
 

 
 

OPIS CU FORMULARELE DE COMPLETAT 
 
 
 

1. Formular 1 – Declaratie privind eligibilitatea; 
2. Formular 2 – Declaratie  privind neincadrarea in prev. Art. 181; 
3. Formular 3 – Declaratie participant la procedura; 
4. Formular 4 - Evitarea conflictului de interese; 
5. Formular 5 - Certificat de participare la licitaţii cu ofertă independentă; 
6. Formular 6 – Informatii generale; 
7. Formular 7 – Lista principalelor lucrari efectuate in ultimii 5 ani; 
8.Formularul 8  - Fisa de experienta similara;  
9. Formular 9 – Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele; 
10. Formular 10 – Lista cu personalul direct responsabil de îndeplinirea contractului; 
11. Formular 11 – Declaratie subcontractanti; 
12. Formular 12 – Scrisoare de inaintare; 
13. Fomular 13 – Acord asociere; 
14. Formular F1 – Formular de oferta; 
15. Formular F2 – Anexa la formularul de oferta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formularul nr. 1 
 
 
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 prevazută la art. 180 din 
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, 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 dispunem. 
  
 
Data completării             

…………………                         
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    Formularul nr. 2 
OPERATOR ECONOMIC                                                     
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

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

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

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

declar pe proprie răspundere că: 
a) nu  am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;  
b) 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.................; 

c) în ultimii 2 ani, mi-am indeplinit corespunzator  obligatiile contractuale, neexistand 
situatii care au produs sau ar putea sa produca, din motive imputabile mie, grave 
prejudicii beneficiarilor; 

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 informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea 
contractanta, in scopul  demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 

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

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

 Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul nr. 3 
 

 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  

privind calitatea de participant la procedură 

 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că la procedura de .............................................................    (se    
menţionează   procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
................................................................. (se menţionează obiectul contractului), aplicată de 
.................................................... (autoritatea contractantă), cu termen de depunere a 
candidaturilor în data de .............................. (se menţionează data stabilită pentru 
depunerea candidaturilor) 
particip şi depun candidatură: 
�  în nume propriu; 
� ca asociat în cadrul asociaţiei......................................................... 
� ca subcontractant al....................................................................... 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
2. Subsemnatul declar că: 
� nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici; 
� sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în 
anexă. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire 
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte îin fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
......................................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire 
la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 
Data completării             
…………………           
 

Operator economic, 
_________________ 

 
 
 
 

     



 
      Formularul  nr. 4 

   Operator Economic 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art. 691 

 
 
 
 

Subsemnatul(a)....................................................................... [se inserează numele 
operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/ofertant 
asociat/subcontractant/tertul sustinator,   participant la procedura de 
............................................................ [se menţionează procedura] pentru achiziţia de 
.............................................................................................................................................................
......... [se inserează, după caz, denumirea produsului, 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 am 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  inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea 
prevăzute la art. 69 din OUG nr.34/2006, cu persoane care deţin funcţii de decizie în 
cadrul ……………………..[se inserează numele autorităţii contractante]. 
 

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. 
  
 
Data completarii  
..........................           

 
 

Operator economic, 
………………………. 

(semnatura autorizată) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                            Formularul nr.  5 
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

   (denumirea/numele) 

 
CERTIFICAT 

de participare la licitatie cu ofertă independentă 

I. Subsemnatul/Subsemnati, ..................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai 
......................................, intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie 
publică organizată de ..........., in calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data 
de ................., certific/certificăm prin prezenta că informatiile continute sunt adevărate si 
complete din toate punctele de vedere. 

II. Certific/Certificăm prin prezenta, in numele ........................, următoarele: 

1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 

2. consimt/consimtim descalificarea noastră de la procedura de achizitie publică in 
conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate si/sau incomplete in orice 
privintă; 

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să 
inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de ofertă; 

4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoană fizică sau 
juridică, alta decat ofertantul in numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează 
in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publică sau ar putea oferta, intrunind conditiile de 
participare; 

5. oferta prezentată a fost concepută si formulată in mod independent fată de oricare 
concurent, fără a exista consultări, comunicări, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 

6. oferta prezentată nu contine elemente care derivă din intelegeri intre concurenti in ceea 
ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta 
sau nu la respectiva procedură sau intentia de a include in respectiva ofertă elemente 
care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentată nu contine elemente care derivă din intelegeri intre concurenti in ceea 
ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate in ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntată de contractor. Sub 
rezerva sanctiunilor prevăzute de legislatia in vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate in prezentul certificat sunt adevărate si intrutotul conforme cu realitatea. 

Operator economic, 

_________________ 

   (semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 

 



 

Formularul nr. 6 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 

    1. Denumirea/numele: 
    2. Codul fiscal: 
    3. Adresa sediului central: 
    4. Telefon: 
       Fax: 
       Telex: 
       E-mail: 
    5. Certificatul de inmatriculare/înregistrare ..................../(numarul, data si locul de 
inmatriculare/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 inmatriculare/înregistrare) 
    8. Principala piata a afacerilor: 
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 

Nr. 
crt. 

Anul Cifra de afaceri 
anuala      

la 31 decembrie                                    
(lei) 

Cifra de afaceri anuala 
     la 31 decembrie                                          
(echivalent EURO) 

1. 2013    
2. 2014   
3. 2015    

Media anulă   
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
…………………………. 

(semnatura autorizat ă ) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

    
 



 
    

Formularul nr.7 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
 
     (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani 

 
Subsemnatul(a) ……...........................……….. (numele şi prenumele), reprezentant 
împuternicit al …........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa 
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 
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. 
 
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
    A – Procent îndeplinit de executant din valoarea totală a contractului (%) 
    B – Cantitatea (U.M.) 
    C – Perioada de derulare a contractului**) 
 

Nr. 
crt. 

Obiectul contractului  
(din care să reiasă 
faptul că s-au executat 
lucrări similare) 

Denumirea / numele 
beneficiarului 
/clientului 
şi adresa acestuia 

Calitatea 
executantului 
*) 

Preţul 
contractului 
***) Lei 
(RON) sau 
EUR 

A B C 

 1 
 

2 3 4 5 7 8 

Contractul care va fi luat în calcul la verificarea cerinţelor minime de calificare 
1        
Alte contracte relevante 
 2        
        
Total valoare contracte   

 
*) 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 contractului. 
***) Se va lua în calcul cursul BNR valabil pentru data finalizării contractului respectiv, aşa 
cum a fost acesta  înscris în tabel. 
Data completării             

…………………               
Operator economic, 

_________________(semnătura autorizată) 
 
 



 
Formular nr. 8 

 
OFERTANTUL 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 
EXPERIENTA SIMILARA*) 
 
 
 
1. Denumirea și obiectul contractului: ___________________________________. 
Numărul si data contractului: ____________________________________. 
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 
Tara: ____________________. 
3. Calitatea in 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 in  exprimata 

moneda in care in echivalent 
s-a încheiat  euro 
contractul 

a) iniţiala (la data semnării contractului):   _____________ ___________ 
b) finala (la data finalizării contractului):   _____________ ___________ 
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de 
soluţionare: ___________________________. 
6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin 
care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similara: _________________________. 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 

Ofertant, 
_______________ 

(semnătura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                        Formular 9 

 
 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND UTILAJELE, INSTALA ŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE 

DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA COR ESPUNZĂTOARE 
A CONTRACTULUI DE LUCR ĂRI  

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

 
Operator economic , 

………… ………………. 
(semnatura autorizat ă ) 

 



 
 
 

Formularul nr. 10 

OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  
 Privind personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului  

 
Subsemnatul(a) ……...........................……….. (numele şi prenumele), reprezentant 
împuternicit al …........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa 
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 
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 şi financiar în legatură cu activitatea noastra. 
 
 
1. Informatii privind angajaţii 

 
 Personal angajat cu 
contract de muncă  
(funcţia) 

Profesia angajaţilor  
(conform diplomei de absolvire 
sau calificărilor) 

Nr. angajaţi 

Personal de conducere 

   

   

   

Personal de execuţie 

   

   

   

 Total  
 
 
2. Personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului 
 
Subsemnatul ………………………….…………………………, declar pe propria răspundere 
că pentru îndeplinirea contractului voi utiliza următorul personal de specialitate: 
 
 

Post/Nume Studii  Alte cursuri Experienţa 
profesională 



(facultate, 
liceu, 
şcoală 
profesional
ă sau 
postliceală) 

relevante 
pentru 
contract şi 
autorizaţii/ 
diplome/ 
specializări 
obţinute 

În 
domeniu 

În relaţii 
contractual
e cu 
ofertantul  

1. 
(numele complet) 

  Nr. ani: Nr. ani: 

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: 
…………………………………. 
(acesta poate să fie oricare dintre operatorii economici participanţi la procedură) 

2.  

(numele complet) 

  Nr. ani: Nr. ani: 

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: 
…………………………………. 
(acesta poate să fie oricare dintre operatorii economici participanţi la procedură) 

3.  

(numele complet) 
  Nr. ani: Nr. ani: 

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: 
…………………………………. 
(acesta poate să fie oricare dintre operatorii economici participanţi la procedură) 

 
Data completării             

…………………                         
Operator economic, 

_________________ 
(semnătura autorizată) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Formularul nr.11 
OPERATOR ECONOMIC 
____________________ 
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND SUBCONTRACTANŢII 
 

(partea/părţile din contract care sunt îndeplinite  
de subcontractanţi şi specializarea acestora) 

 
 
Subsemnatul(a) ……....................................……….. (numele şi prenumele), reprezentant 
împuternicit al ….......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
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 
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 şi financiar în legatură cu activitatea noastra. 
 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …..............….... (se precizează data 
expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
Nr. 
crt. 

Denumire 
subcontractant

/adresa/CUI 
 

Specializare 
subcontractant 

Partea/părţile 
din contract ce 
urmează a fi 

subcontractate 

Procentul din 
valoarea 

contractului 
reprezentat de  

lucrările ce 
urmează a fi 

subcontractate 

Acord 
subcontractor 

cu specimen de 
semnătură 

1      
….      
….      
            
Data completării             

…………………                       
Operator economic, 

_________________ 
(semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Formularul nr. 12 
OPERATOR ECONOMIC 
____________________ 
   (denumirea/numele) 

 
  

  
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 Către .......................................................  

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 

 
Ca urmare a inivtaţiei/anuntului de participare publicat în SEAP nr. ............. din ..................  

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea  contractului ............................ 

(denumirea contractului de achizitie publică) noi, ........................................................  

(denumirea/numele ofertantului), vă transmitem alăturat urmatoarele: 

 

Documentul .......................................................................... (tipul, seria/numărul, 

emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul şi în forma stabilite de 

dumneavoastră prin documentatia de atribuire. 

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

 
Cu stima, 

 
 

Data completării             

…………………                       
Operator economic, 

_________________ 
(semnatura autorizată 

 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
         

                                                              



 
 

                                                                                                  Form ular 13 
 
 

    

    

ACORD DE ASACORD DE ASACORD DE ASACORD DE ASOCIEREOCIEREOCIEREOCIERE    

    

    

        Noi, părtile  semnatare ______________________________, ne asociem pentru a realiza în 
comun contractul de achizitie publică, după cum urmează: 
 
- activităti economice ce se vor realiza în comun ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
- contributia fiecărei părti la realizarea sarcinilor economice comune, convenite __________ 
___________________________________________________________________________ 
- conditii de administrare si de conducere a asociatiei ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
- modalitatea de împărtire a rezultatelor activitătii economice desfăsurate _______________ 
___________________________________________________________________________ 
- cauzele încetării asociatiei si modul de împărtire a rezultatelor lichidării ______________ 
___________________________________________________________________________ 
- repartizarea fizică, valorică si procentuală a lucrărilor preluate de fiecare asociat pentru 
executia obiectivului supus licitatei ______________________________________________ 
- liderul asociatiei __________________________________________________________ 
- alte clauze ________________________________________________________________ 
 
 
Data completării ________________ 
    

Liderul asociatieiLiderul asociatieiLiderul asociatieiLiderul asociatiei    

___________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
L.S. 
Asociat 1,                                    Asociat 2,                                    Asociat 1,                                    Asociat 2,                                    Asociat 1,                                    Asociat 2,                                    Asociat 1,                                    Asociat 2,                                    

Asociat 3,Asociat 3,Asociat 3,Asociat 3,    

_____________________         ____________________              __________________ 
(denumirea/numele)            (denumirea/numele)                           (denumirea/numele) 

 
  
    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI  - F1 
 
 ......................................... 
 (denumire/oferte ofertant) 

OFERTĂ 
Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să 
executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., 
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la 
care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 

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

 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 

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

Data _____/_____/_____ 
 

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

 
L.S. 

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



Formular F2 

 
 
 
 ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI 
 
..................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

 
ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI 

 
 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 
subcontractant (% din preţul total ofertat) 

 

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 
forma........................ 
în cuantum de: 

 

3 Perioada de garanţie de bună execuţie 
(luni calendaristice) 

 

4 Perioada de mobilizare  
(numărul de zile calendaristice de la data 
primirii ordinului de începere a lucrărilor până 
la data începerii execuţiei) 

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de 
începere a lucrărilor (numărul de zile 
calendaristice de la data semnării contractului) 

 

6 Penalizări pentru întârzieri la termene 
intermediare şi la termenul final de execuţie (% 
din valoarea care trebuia să fie realizată) 

 

7 Limita maximă a penalizărilor 
(% din preţul total ofertat) 

 

8 Limita minimă a asigurărilor 
(% din preţul total ofertat) 

 

9 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 
calendaristice) 

 

10 Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de 
plată lunare (garanţii, avansuri ) 

 

 

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

 
L.S. 

 
 
 

 
 
 


