
     ……………………………..  Autoritatea Contractantă 
Denumirea (numele ofertantului)  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
   
Nr. ……din ……………2014 (data)  Nr. …….din …….…2014, ora……... (data) 

(se va completa la Registratură, la 
depunerea ofertei) 

 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
   
Către: CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, JUDEŢ HUNEDOARA 
 
 Ca urmare a  invitaţiei de participare nr. ..... ….din ........…………/(ziua/luna/anul), 
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului având ca obiect 
___________________________________, noi …………… (denumirea/numele 
ofertantului)………….vă transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, 
continând, în original şi într-un numar de ....... copii: 

1. Documentul ................................... privind garanţia pentru participare (tipul, 
seria/numărul, emitentul) în valoare de ………………..lei, în original. 

2. Documentul ………..privind încadrarea ofertantului în categoria intreprinderilor mici 
şi mijlocii (dacă este cazul). 

3. Coletul conţinând oferta şi documentele care o însoţesc. 
4. Informaţii în legătură cu procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat: 

- numele şi prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze 
documentele pentru prezenta procedură de atribuire: ………………….. 

- numele persoanei împuternicite să reprezinte ofertantul la şedinţa de deschidere: 
…………………… 

- adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta procedură: 
………………. 

- telefon: ………….. 
- fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedură: ………………. 
- e-mail: …………… 
- site Internet (dacă e cazul): ………….. 
- contul în care se va vira garanţia de participare la restituirea acesteia de către 

Autoritatea contractantă: …………….., deschis la Trezoreria ………… 
 
 Date de contact ale ofertantului 
 Număr de telefon: 
 Număr de fax: 
 Adresă de e-mail: 
 
 Data completării:       OFERTANT, 
       ……………………… 
                   (denumire/nume) 
 
 
 
Notă: Acest formular se va completa numai de către ofertant /  liderul  de asociaţie. 
 

  



 
 OFERTANT 
     ………………………… 
          (denumire/nume) 
 

DECLARAŢIE 
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

 
Anexa 1 

    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 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, 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 microîntreprindere, categorie 
(respectiv microîntreprindere, întreprindere 
mică, mijlocie sau mare). 

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

  
   
Numele persoanei autorizate să reprezinte întreprinderea 
 
Semnătura ________________  
 
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 
 

  



Data întocmirii.....................(ziua, luna anul). 
 
Semnătura _________________ 
_______________________________________________ 
    *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    *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. 
 
Anexa 2 (acolo unde este cazul) 
(referinţele din această anexă sunt în legătură cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările 
ulterioare, care este necesară pentru completarea anexei). 
 

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. Datele*1) 
întreprinderii 
solicitante sau din 
situaţiile financiare 
anuale consolidate (se 
vor introduce datele 
din tabelul B1 din 
secţiunea B*2))                                                                      

   

2. Datele cumulate*1) 
în mod proporţional 
ale tuturor 
întreprinderilor 
partenere, dacă este 
cazul (se vor 
introduce datele din 
secţiunea A)                    

   

3. Datele cumulate ale 
tuturor 
întreprinderilor 
legate*1) (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 anexa nr. 1. 
 
Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la 
procedura de atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi, lideri de asociaţie sau asociaţi  
numai în cazul în care doresc să beneficieze de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 
346/2004 privind stimularea întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările 
ulterioare. (referitoare la garanţia de participare, garanţia de bună execuţie şi cifra de 
afaceri). Dacă nu se doreşte să se beneficieze de aceasta, se va bifa mai jos şi se va 
completa:  
 
□  N/A – nu este cazul. 
 
     
Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 

Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

  



 

Nr. _______ / __________ 
 
 
 

SOLICITĂRI  DE  CLARIFICĂRI 
 
 
 
 Către, 

_________________________________ 
(denumire autoritate contractantă) 

 
 
 
 Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV 
________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la: 
 

 …………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

 

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

privire la aspectele menţionate mai sus. 

 
 
 
 Cu consideraţie, 
 

S.C. ____________________ 
       ___________________________ 
                    (adresa) 
       ……………………………………… 

(semnatura autorizata) 

  



Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant/Terţul susţinător 
.......................... 
(denumirea/nume) 
 

D E C L A R A Ţ I E 
 
 Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu 
mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, 
respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
 a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
 b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 
prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
 c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 
181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
 d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 
535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 
 e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea 
terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 
 f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea 
nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
 g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare 
ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
 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. 
 Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 Data completării: ...................... 
 

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant/Terţul susţinător 
_________________ 

(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă) 

  



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

D E C L A R A Ţ I E 
 
 
 
 Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de  ................ (zi/luna/an), 
organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu 
mă aflu în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii 
criteriilor de calificare 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. 
 Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 Data completării: ...................... 
 
 
 
 
 

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

(semnătură autorizată) 
 

  



 
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant/Terţul susţinător 
.......................... 
(denumirea) 
 
 
 
 
 

D E C L A R A Ţ I E 
 
 
 
 Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), 
organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub 
sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de 
fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 167 din Legea 98/2016 privind 
achiziţiile publice. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 Data completării: ...................... 
 
 
 
 
 

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant/Terţul susţinător 
_________________ 

 
(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă) 

 
 
 
 Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte 
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt cele menţionate în fişa de 
date a achiziţiei. 
 

  



 
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant/Terţul susţinător 
.......................... 
(denumirea) 
 
 
 
 
 

D E C L A R A Ţ I E 
 privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016  

 
 
 
 Subsemnatul ______________________________, reprezentant legal 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 în situaţia prevazută la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 
98/2016, respectiv Ofertantul (se înscrie numele) _____________________ nu are drept 
membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu 
are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 din 
Legea 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Consiliului Judeţean 
Hunedoara, respectiv: 
 Nistor Laurenţiu – Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Bobora Mircea 
Flaviu – Vicepreşedinte, Vasilescu Sorin Adrian - Vicepreşedinte, Stoian Dan - Administrator 
public, Ştefoni Sorin Dumitru - Secretar al județului, Prodan Dubeștean Adina – Director 
executiv, Andrei Amelia - Arhitect Şef, Rotar Viorel – Director executiv, Dan Daniela Ioana– 
Director executiv, Goanță Lia Ani Anemari - Şef serviciu, Băbuţ Lorita Amalia – Şef serviciu, 
Bârsoan Mariana Daniela - Şef serviciu, Munteanu Marius - Şef serviciu, Henţ Carmen Mirela 
- Şef serviciu, Stan Antonela - Şef serviciu, Mitriță Eugen Ionel – Şef serviciu, Marian Delina 
Ramona - Șef serviciu, Crișan Dan Eugen - Șef serviciu, Beldean Liviu Lucian – Şef serviciu, 
Dănilă Simona - Șef serviciu, Căinanţ Todosie – Şef serviciu, Moţea Dana - Șef serviciu. 
Consilierii județeni: Andronache Daniel Costel, Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, 
Bălănesc Doinița Maria, Bejinariu Valeriu, Burlec Martin Ionel, Circo Aurel Vasile, David 
Adrian Nicolae, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Frânc Oana, 
Gligor Dorin Oliviu, Hirghiduşi Ion, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivănişi 
Maria, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Popa Mircea Marcel, Popa Ovidiu Ioan, Popescu 
Valentin, Rus Lucian Ioan, Stănescu Vetuţa, Suciu Ancuţa Elena, Şimon Ionuţ Lucian, Ştaier 
Ioan Dumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu. 
 
 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. 
 
 
 

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant/Terţul susţinător 
_________________ 

 
(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă) 

 

  



 
 OFERTANT 
     ………………………… 
          (denumire/nume) 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 
 1. Denumirea/numele: 

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

ANUL Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (lei) 
1. ……………  
2. ……………  
3. ……………  
Media anuala:  
 
 10. Cont nr. ...................................................................... deschis la Trezoreria 
................................... 
 
 Data completării:      OFERTANT, 
             ………………………… 
                  (denumire/nume) 
 
Notă: Acest formular se va completa de către fiecare ofertant / ofertant asociat / 
subcontractant / terţ susţinător participant la procedura de atribuire. 
Notă: Subcontractanţii / terţii susţinători vor completa punctele 1-8. 

  



 
 OFERTANT 
     ………………………… 
          (denumire/nume) 
 

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 ……………………… 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
    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 
Achizitorului 

/clientului 
şi adresa acestuia 

Calitatea 
executantului 

*) 

Preţul 
contractului 

***) 
Lei 

(RON) 

A B C 

0 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 precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; 
subcontractant. 
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a lucrarilor. 
    ***) Se va preciza numai partea de contract care a fost executată de către ofertant. 
 
    Data completării …..................(ziua, luna anul) 
 
Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

  



 
 OFERTANT 
     ………………………… 
          (denumire/nume) 
 

FIŞA DE EXPERIENŢĂ SIMILARA 
– se completează pentru fiecare contract prezentat ca experienţă similară – 

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

 contractant asociat 

 subcontractant 

4. Valoarea contractului  
                          

exprimată în 
moneda în care s-a 
încheiat contractul 

exprimată în RON 

a) iniţială (la data semnării contractului: ... ... 
b) finală (la data finalizării contractului): ... ... 
5. Informaţii despre litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: 
6. Durata de îndeplinire a contractului de servicii (luni) 
contractată -  
efectiv realizată - 
Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 
7. Natura serviciilor, precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa 
similară: 
 
Ataşat recomandare din partea beneficiarului / clientului:    DA X      NU  
 

 

 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  
Numele  şi prenumele semnatarului ........................................ 
Capacitate de semnătură .......................................... 
Data ..........................................  
 

  



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

DECLARAŢIE 
pe propria raspundere privind respectarea legislatiei din domeniile mediului, social şi al 

relaţiilor de muncă  
 

 
 
 
     
Subsemnatul ……………………………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei 
autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în 
acte publice, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile 
mediului, social şi al relaţiilor de muncă, pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul 
îndeplinirii contractului de ___________________________________, în conformitate cu 
reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin 
legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau 
prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate 
pe parcursul executării contractului de achiziţie publică. 
 

   Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
 

Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

  



 
 OFERTANT 
     ………………………… 
          (denumire/nume) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 Către, 

__________________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul(a), reprezentant(ă) a(l) ofertantului 
…………………………… (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, sa executăm 
___________________________________, pentru suma de ………………  lei (suma în 
litere şi în cifre) fără TVA, reprezentând echivalentul a ……………Euro (suma în litere şi în 
cifre), plătibilă după recepţia lucrarilor, în una sau mai multe tranşe, la care se adaugă taxa pe 
valoarea adăugată în valoare de …………………. (suma în litere şi în cifre), din care diverse 
şi neprevăzute ……………… lei (suma în litere şi în cifre) fără TVA. 
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare să începem 
lucrările cât mai curând posibil şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul fizic şi 
valoric de execuţie a lucrării anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi 
în cifre). 
    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ___________ zile, 
(durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ____________________ (ziua/luna/anul), 
şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 
    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
    5. Precizăm că: 
    □ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
    □ nu depunem ofertă alternativă. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare. Atenţie – nu se permite depunerea de oferte 
alternative) 
    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 ……………/…………/…………………. 
 

……………………………………….(numele şi prenumele), în calitate de 
……………………….(funcţia), legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

……………………………… (denumirea/numele ofertantului) 
………………………..(semnătura) 

  



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

ANEXĂ LA OFERTĂ 
 

1 Valoarea maximă a lucrărilor/serviciilor 
executate/prestate 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 ) 

 

 

Data ……………/…………/…………………. 
 
 

……………………………………….(numele şi prenumele), în calitate de 
……………………….(funcţia), legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

……………………………… (denumirea/numele ofertantului) 
 
 

………………………..(semnătura) 
 
Notă: Acest formular se va completa numai de către ofertant /  liderul  de asociaţie. 
 

  



 

 OFERTANT 
     ………………………… 
          (denumire/nume) 

 
GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A LUCRARII 

 
 
 

Nr.
crt. 

Denumire activitate/ 
subactivitate 

Denumire 
utilaj/echipament/instalație 

Personal/ 
forta de munca 

Perioada/ 
timp 
(luni) 

Valoare (lei) fara TVA 

1. Activitatea 1 
Subactivitatea 1.1 
………………. 

    

2. Activitatea 2 
Subactivitatea 2.1 
………………. 

    

3.      
4.      

 
 
 

Ofertant, 
________________ 

(semnatura autorizata) 
 


	ANUL

